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Vážení a milí farníci,
pohled do historie, a to i do historie našeho 
národa, ukazuje, že když se některé problé-
my nedokázaly vyřešit v klidu, sáhli vůdcové 
po zbraních a  rozpoutali válku. Samozřej-
mě pokaždé s  přesvědčením, že jsou jejich 
požadavky oprávněné a  k  jejich dosažení je 
potřebné protivníka přinutit. Tam, kde selhá-
vala diplomacie a  rozumná dohoda, nastu-
povala válečná tažení. A ne vždy šlo o nějaké 
bleskové konflikty, které se vyřešily během 
několika měsíců. Mnohdy tyto boje trvaly 
celá desetiletí, přičemž obyvatelstvo opako-
vaně trpělo jak nájezdy válečníků a  jejich 
násilnickým chováním, tak i  hospodářskými 
dopady těchto válek.
Poslední dobou hodně přemýšlím nad tím, 
jak silné charaktery a jak pevnou vůli museli 
mít ti, kteří nejen nevzdávali svůj život a po-
každé znovu začínali budovat, opravovat, sá-
zet plodiny, ošetřovat zvířata a  své zraněné 
či umírající, ale ještě dokázali nalézt důvod 
k  radosti ze života, nemluvě o  víře v  Boha, 
který to vše „vidí a dopustí“.
Kolikrát se asi k němu modlili, prosili ho, lka-
li, úpěli, možná i  křičeli, aby to utrpení už 
skončilo, aby mohli opět žít v míru a aby se 
nemusely matky bát rodit syny, že jim je mo-
cipáni odvedou do bojů, jakmile dospějí a bu-
dou schopni držet v ruce zbraně. Neumím si 
představit, že bych byl knězem v takové době 
a  musel bych čelit otázkám, na které není 
snadné najít odpověď, nechceme-li upadnout 
do stereotypních klišé a náboženských frází.
Přitom pravda o  Bohu, který zůstává Lás-
kou a záleží mu na každém jednom člověku, 
je jedním z  charakteristických a  typických 
znamení křesťanské víry. Tak velmi Bůh mi-
loval člověka, že se sám rozhodl vtělit a  žít 
s  ním jeho život, a  to včetně nepříjemností, 
jako je vyhnání z  vlasti, ohrožení na zdraví, 
pohrdání vlastní rodinou, zrada od jednoho 
z nejbližších přátel, opuštěnost v utrpení, ob-
rovská fyzická bolest při mučení a předčasná 
smrt v nejlepších letech.
Aby tato pravda nebyla v  mých a  našich ús-
tech frází, je nutné ji dostat do každodenního 
života: dovolit Ježíšovi, aby se opět dostal na 
svět ke konkrétnímu člověku, tentokrát skrze 
nás, kteří jsme uvěřili, že není pouze jedním 

z lidí, ale že v sobě nosí Božího Ducha, jehož 
předává každému, kdo se mu otevře a  přijí-
má jeho svátosti. O  Vánocích jsme – i  když 
poněkud jinak, než jsme zvyklí: méně okázale 
a také méně v kostelích – oslavili narození Je-
žíše v Betlémě. Pokud jsme chtěli,  znovu jsme 
po roce slyšeli i námi kněžími často opakova-
ná slova o tom, že se letos chce Ježíš narodit 
v nás, v našich životech. Chce se narodit, aby 
v nás mohl žít, i se svým Duchem, kterého při-
slíbil poslat, a také skutečně poslal.
A ani dnes se jeho život oproti tomu, jejž žil 
před dvěma tisíci lety, nemění: než opustil po-
zemskou existenci a vrátil se ke svému nebes-
kému Otci, odhalil nám, kde ho můžeme najít 
s největší jistotou: nebude to ani ve vládních 
budovách ani v okázalých světských či církev-
ních palácích. Nebude to v přepychu ani v tu-
risticky zajímavých lokalitách. Nenajdeme ho 
na plážích ani v barech, nepotkáme ho mezi 
milionáři ani golfovými hráči… I kdybychom 
to tvrdili a byli přesvědčeni, že to možné je.
Ježíše je nutno hledat znovu mezi těmi, kte-
ří dřou nouzi. Jakoukoli. Materiální, citovou, 
psychickou. Ježíš se znovu bude objevovat 
v  podobě vyhnance, bezdomovce, nemoc-
ného, jehož nikdo nenavštíví, anebo hlado-
vého, kterého si nikdo nevšimne jen proto, 
že o  svém hladu nemluví. Evropa na jednu 
stranu hrdě křičí, že se hlásí ke křesťanským 
kořenům, bojuje za kříže na veřejných budo-
vách, odmítá liberální postoje a názory nevě-
řících, na straně druhé však řinčí zbraněmi 
nenávisti, posuzování, odsudků. A  to nejen 
směrem k muslimům či pohanům, ale i smě-
rem k  vlastním spoluvěřícím, kněžím nebo 
římskému papeži.
A  do tohoto stavu přichází dlouhotrvající 
epidemie, která nás všechny vyčerpává. Volá-
me k Bohu a modlíme se, aby to už skončilo. 
Chtěli bychom vrátit zpět svět, na který jsme 
byli zvyklí. Bojíme se číst zprávy a o covidu už 
nechceme ani slyšet… A přitom i v té nepoho-
dě a určité ztrátě jistot lze najít Krista, který 
trpělivě hledá své učedníky. Najde v  nás do-
statek víry, naděje a lásky?     
 
       



B O H O S L O V C I  

Milí farníci,
chtěl bych se s  vámi podělit o  jednu myšlen-
ku, kterou nám během nedávné víkendové 
duchovní obnovy v  semináři pověděl otec 
Stanisław Góra. Říkal nám, jak se loví opice.
Na místě, kde se opice vyskytují, zakopete dž-
bán nebo nějakou podobnou nádobu, která 
má tak úzké hrdlo, že jím sotva projde opičí 
ruka. Do onoho džbánu vložíte banán, vzdá-
líte se a  čekáte. Nebude však trvat dlouhou 
dobu, než se najde ta nejodvážnější opice, 
která se vydá na průzkum. Nejdříve do džbá-
nu nahlédne, a když uvidí banán, strčí pro něj 
ruku. Chytne ho a chce ho vyndat ven. Jenže 
to nejde. Hrdlo je příliš úzké na to, aby ruka 
s uchopeným banánem prošla ven. A to je ten 
správný moment, kdy se lovci mohou vydat 
pro opici. Jdou volným krokem směrem k za-
kopanému džbánu. Nemusí spěchat. Opice 
totiž sice řve jak pominutá, když vidí blížící 
se lovce, ale banánu se nepustí.
Popisem této lovecké strategie nám chtěl 
otec Stanisław ukázat, že my lidé jsme na tom 
mnohdy podobně. Nechodíme sice nahlížet 
do zakopaných džbánů a nesnažíme se z nich 
dostat banány, nicméně je na světě mnoho 
věcí, kterých se nehodláme pustit. Jsou věci, 
kterých se nevzdáme, ač víme, že nám ničí ži-
vot nebo nám brání v prožívání života naplno. 
Čím více nad tím uvažuji, tím nacházím více 
a více banánů, kterých se nerad pouštím. Asi 
není úplně dobré čekat na zlomový den 1. 1., 
že se všechno z ničeho nic změní. Přesto se to 
však může stát přáním do nového roku. Přá-
ním, abychom uměli ruku více otevírat než ji 
držet sevřenou.

 

Jak mnozí pravděpodobně zaznamenali, vý-
znamnou část mého života provázel velmi 
silně sport. Rád bych vám představil jeden 
aspekt, který intenzivně koresponduje s  vý-
vojem duchovního života. A věřím, že i s mno-
ha dalšími dynamikami. Je samozřejmě těžké 
a ošemetné hodnotit sám na sobě vývoj v ně-
jaké dovednosti, ve sportu, natož pak v  ně-
čem, co nelze převést na měřitelnou škálu, 
a  sice záležitosti duchovní. Protože ať se je 
kdekdo snaží odosobnit všemožnými pojmy, 
jedná se o vztah a chudák ten, kdo na to za-
pomene.
Co jsem ale vypozoroval ve sportu a  s  vědo-
mím všeho zmíněného někdy mohu pozoro-
vat i v životě duchovním, jsou různé fáze – po-
dobné schodům. Fáze horizontální, která se 
někdy zdá nekonečná, může být i frustrující, 
ale je pochopitelně nezbytná. Dovoluje nám 
načerpat síly a  stabilizovat se. Sílu totiž po-
třebujeme na následnou fázi vertikální. Ta 
stojí často mnoho sil našich a  také lidí ko-
lem nás. Je dobré si to uvědomit. Šplháme po 
hladké stěně, každou chvíli nám uklouzne tu 
ruka, tu noha, a nakonec nás čeká ještě pře-
konání ostré hrany, kterou pro silnou únavu 
už ani nevíme, jak jsme překonali, když pak 
ležíme vyčerpáni na nové rovině. Jsme o ma-
ličký stupínek výš a vidíme svět opět z trochu 
širší perspektivy. Před sebou stále vidíme po-
řád nekončící schodiště a zas o stupínek víc 
chápeme, že nikdy sami nebudeme schopni 
vidět v plné perspektivě. 
Sám aktuálně překonávám podobnou hranu. 
Musím říct, že vidím hodně důležitých mo-
mentů svého života v novém světle a nebylo 
snadné je tak přijmout, protože v nich najed-
nou nevypadám nijak skvěle. Věřím ale, že 
tento nový pohled dokážu přijmout za svůj. 
Doufám, že mi ostatní odpustí mou dosavad-
ní zaslepenost. Je důležité, že vím, v  jakém 
vztahu jsem právě udělal další krok.
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V lednu 2020 jsme zahájili dlouholetý pro-
jekt Modlitba za svět, v  kterém chceme 
přispět k tomu, aby se i dalším generacím 
žilo na zemi bezpečně, a  to nejen u  nás, 
ale kdekoli na světě. Správná modlitba 
otevírá srdce, uši i  oči, aby ten, který se 
modlí, více vnímal Boží pohled na svět 
a  jeho řízení i  naším prostřednictvím. 
Proto ruku v  ruce s  modlitbou kráčí i  al-
mužna – drobný skutek lásky, s níž záro-
veň pomáháme některému ubohému či 
potřebnému v dané zemi.
Již čtyři měsíce před konáním konkrétní-
ho večera je oslovován nejvyšší zástupce 
tohoto státu v  ČR, jakož i  nejvyšší před-
stavitel katolické církve v zemi, za kterou 
se za ty čtyři měsíce budeme modlit. Ně-
kdy tato iniciativa zůstane bez odpovědi, 
jindy je navázán velmi úzký až srdečný 
vztah, a  to jak s  příslušnou ambasádou, 
tak i s některými zahraničními biskupy.
Máme za sebou prvních 12 měsíců a  prv-
ních 12 států: v  lednu jsme se modlili 
za Afghánistán, v  prosinci za Bahrajn. 
V  průběhu tohoto roku nám za tuto ini-
ciativu poděkovaly a poslaly pozdrav tyto 
světské a církevní autority:

↗ arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR

biskup Giovanni Scalese, apoštolský ordinář v Kábulu (Afghánistán)

Filip Vurm, zástupce velvyslance ČR v Kábulu (Afghánistán)

arcibiskup George Anthony Frendo, metropolita v Tiraně (Albánie)

Simon Kulli, biskup v Sape (Albánie)

Jaroslav Ludva, velvyslanec ČR v Tiraně (Albánie)

↗ arcibiskup Paul Desfarges, metropolita v Alžíru (Alžírsko)

Yamina Hariti, zástupce velvyslance Alžírska v ČR

↗ Robert Anthony Llanos, biskup v St. John´s (Antigua a Barbuda)

Hynek Kmoníček, velvyslanec ČR pro Antiguu a Barbudu

José Luis Corral, biskup v Anatuya (Argentina)

Roberto Agustin Gimenez, zástupce velvyslance Argentiny v ČR

↗ Ashot Hovakimian, velvyslanec Arménie v ČR

arcibiskup Mark Benedict Coleridge, metropolita v Brisbane (Austrálie)

arcibiskup Peter Andrew Comensoli, metropolita v Melbourne (Austrálie)

arcibiskup Anthony Colin Fisher, metropolita v Sydney (Austrálie)

James Foley, biskup v Cairns (Austrálie)

Lloyd David Hargreave Brodrick, velvyslanec Austrálie pro ČR

biskup Vladimír Fekete, apoštolský prefekt v Baku (Ázerbájdžán)



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. Go-
tharda sloužena mše za určitou zemi, po 
níž následuje přednáška, ukončená před-
stavením státní hymny. Celý měsíc se pak 
společně i  osobně modlíme na úmysly, tý-
kající se této země. Chceme prosit Boha za 
bezpečný svět, aby byl místem života nejen 
pro nás, ale i pro ty, kteří se teprve narodí.

Bangladéš
4. ledna 2021 – 31. ledna 2021

Přestože je rozlohou tato asijská země, je-
jíž název je odvozen od historického území 
Bengálců, srovnatelná například s  Řeckem, 
počtem obyvatelstva se řadí k nejlidnatějším 
zemím světa, kde se nachází na 8. místě hned 
po Nigérii a Brazílii. Území Bangladéše se roz-
kládá v deltě řek Gangy a Brahmaputry, které 
s sebou zejména v období monzunů přinášejí 
jak úrodné náplavy, tak časté ničivé povodně, 
doprovázené silnými tajfuny. Každoročně tak 
přichází o své obydlí několik set až tisíc obyva-
tel, kteří končí jako nejubožejší obyvatelé na 
ulici některého z  bangladéšských měst. Ne-
zapomenutelným je rok 1970, kdy v důsledku 
povodní a  cyklonu zahynulo až půl milionu 
obyvatel Bangladéše, v roce 1991 to bylo přes 
140 tisíc lidí.
Po mnohasetleté historii, kdy Bengálci tvořili 
svou vlastní říši, se stalo jejich území součástí 
Indie, v  níž se od 13. století velmi rychle šíři-
lo islámské náboženství, a to až do roku 1760, 
kdy nad dnešním Bangladéšem převzala sprá-
vu Velká Británie, která podporovala míst-
ní hinduistické vládce, zaručující větší klid 
v  zemi. Toto způsobovalo napětí mezi musli-
my a  hinduisty, takže roku 1905 bylo Bengál-
sko rozděleno na západní hinduistickou a vý-
chodní muslimskou část, což se však setkalo 
s odporem místního obyvatelstva, takže už po 
deseti letech došlo k opětovnému sjednocení 
obou částí. 
Po druhé světové válce roku 1947 opustili 
Britové Bengálsko a  ponechali ho vlastnímu 
osudu. Zmítáno lidovými nepokoji bylo území 

znovu rozděleno podle náboženství: hindui-
stický západ byl připojen k  Indii, muslimský 
východ se pod názvem Východní Pákistán 
stal součástí Pákistánu. Roku 1970 sílilo úsilí 
o  osamostatnění, pákistánská vláda ho však 
za pomoci armády neuznala a vypukla občan-
ská válka, ukončená v  prosinci 1971 prohrou 
Pákistánu a  vyhlášením nezávislosti Bangla-
déše.
Katolická církev tvoří mezi převážně mus-
limským obyvatelstvem výraznou menšinu 
(pouhých 0,23 % populace), území státu je 
rozděleno na dvě arcibiskupství a šest diecézí. 
Od počátku 21. století přibývá násilí na křesťa-
nech, roku 2001 bombový útok během nedělní 
mše zabil 9 osob, v roce 2014 neznámí pacha-
telé podpálili osm domů křesťanských rodin, 
v tom samém roce byl loupežně přepaden ka-
tolický klášter, kde šest desítek místních oby-
vatel brutálně zmlátilo řeholní sestry.
Kromě papeže Pavla VI., jenž navštívil roku 
1970 ještě Východní Pákistán, přicestoval 
v listopadu 1986 na pastorační návštěvu Dhá-
ky papež Jan Pavel II., roku 2017 zase papež 
František, jenž se zde sešel s  muslimskými 
rohingskými uprchlíky, které požádal o  od-
puštění za lhostejnost světa vůči této proná-
sledované skupině, odmítané jak v domovské 
Barmě, tak v sousedních zemích.

Večer věnovaný Bangladéši – 4. ledna 2021:
18:15 prezentace základních informací (Já-
chym Benda), historických a  náboženských 
souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring sou-
časného dění v zemi (Jiří Václavek)
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Léta mi rezonuje v hlavě myšlenka z jedněch 
exercicií: Křesťanství žité pro sebe není Kris-
tovým učením. Kristus nežil pro sebe, ale 
svůj život dal za druhé. Stejně tak by nemělo 
být moje kněžství, ale ani naše farnost pouze 
pro sebe. Když jsme dokončovali rekonstruk-
ci farního centra, tato myšlenka se mi znovu 
a znovu vracela: mělo by to být místo, kde se 
budou lidé rádi scházet, aby zde nacházeli 
inspiraci. A  do toho přišla Václava Hilber-
tová s nápadem, který nešlo odmítnout.

Po otevření krásně zrekonstruovaného far-
ního centra jsem se nabídla P. Milošovi, že 
bych ráda vedla skupinu lidí, kteří by se tu 
mohli věnovat výtvarným pracím.  Souhlasil, 

a  tak jsme se začátkem loňského školního 
roku začaly jednou týdně scházet. 
V  našem „dámském klubu“, jak si říkáme, 
zkoušíme různé techniky – plstění z  vlny, 
háčkování, pletení, šití, výrobu květin z oba-
lů od vajíček, výrobu adventních věnců, 
malé vánoční svícny, korálkové andělíčky 
a hvězdičky a teď nejnovější pletení z papíru. 
Při práci si povídáme, a  tak jsme už mohly 
poznat, co kterou z  nás baví, kdo má psa 
a kdo kočku, jak pěstovat květiny doma i na 
zahradě, co vařit a  péct, kam kdo cestoval, 
kdo kde pracoval anebo stále pracuje, co dě-
lají děti, co čteme, prostě jak žijeme.
Na jaře přerušila naše schůzky koronakrize 
a  teď na podzim znovu, tak jsme něco vy-
ráběly doma – např. Jana napletla ponožky 
pro ležící klienty domova ve Staré Boleslavi 
(anebo Vendulka mikulášské propriety – 
pozn. otce Miloše), ale už jsme se sešly nad 
adventními věnci a těšíme se, že po Novém 
roce budeme moci fungovat normálně. 
Zatím jsme jen čtyři, proto bychom uvítaly 
nové členy; nebojte se mezi nás přijít, naše 
schůzky jsou přátelské a příjemné :-)
Své výrobky chceme nabídnout i  ostatním, 
komu by se mohly líbit, a  když nám na ně 
a za ně někdo přispěje, peníze použijeme na 
materiál anebo poskytneme naší charitě na 
sociální projekty. A  tak můžeme mít dobrý 
pocit, že jsme ještě někomu užitečné.

V. Hilbertová
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Milí farníci, 

jíž druhým rokem jsme jako farnost pořádali 
akci Strom splněných přání. Jen se jednalo 
o  trochu skromnější formu, protože v  této 
době by bylo téměř nereálné uspořádat ji 
v  podobném měřítku jako v  roce 2019. Nic-
méně si myslím, že i tak se akce velmi vydaři-
la. Celkem naši farníci obdarovali 55 seniorů 
nad 70 let z  naší farnosti. Jsem ráda, že se 
nám naše malé tajemství podařilo uchránit 
(alespoň doufám) a  nikdo z  našich nejstar-
ších farníků do poslední chvíle nevěděl, co 
kujeme za pikle :-). Našich seniorů si velmi 
vážíme a  chtěli jsme jim tímto skutkem vy-
jádřit, jak nám na nich záleží, že je máme 
rádi a jsme vděčni, že jsou tady spolu s námi. 
Všem dárcům a dobrovolníkům moc děkuji 
za pomoc a spolupráci.

I  přesto, že jsme docela velká farnost, do-
neslo se ke mně, že máme mezi našimi nej-
menšími farníky hodné děti. Proto alespoň 
malou část z  nich navštívil doma Mikuláš, 
moc hodný čert a ještě hodnější anděl. Všem 
nebeským bytostem a  jejich pomocníkům 
děkuji, že i v této svízelné době jsme nalezli 
způsob, jak tento tradiční večer uskutečnit, 
i  když to nebylo ve standardní podobě. Ro-
dičům děkujeme, že Mikuláše a jeho pomoc-
níky pohostili sušenkami, bylo to milé pře-
kvapení.

V  neděli 3. ledna proběhne ve farnosti 
Tříkrálová sbírka. V ideálním případě bude 
po všech nedělních mších. Článek však píši 
s  předstihem, takže nevím, jaká situace 
bude na začátku ledna, proto se tato in-
formace může ještě změnit. Vše se dozvíte 
s  předstihem v  nedělních ohláškách. Výtě-
žek celé letošní sbírky půjde na tyto diecéz-
ní projekty: pomoc potřebným v souvislosti 
s COVID19 v pražské arcidiecézi, pomoc do-
movu seniorů sv. Václava ve Staré Boleslavi 

a  farní charitě v Kolíně. Co se týče pomoci 
v zahraničí, tento rok finanční pomoc popu-
tuje do Běloruska a Albánie. Kromě klasické 
sbírky, jak jsme na ni zvyklí, bude letos nově 
na webu www.trikralovasbirka.cz od 20. 12. 
2020 do 30. 4. 2021 platební brána, ve které 
si dárce podle PSČ najde svou nejbližší cha-
ritu nebo farnost, které chce přispět. Peníze 
pak budou spočítány 30. 4. 2021 a rozděleny 
právě podle PSČ.
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V  lednu pokračují biblické hodiny dvojím 
způsobem: pro farníky je připravený biblic-
ký večer na faře každou středu v 18:30, pro 
ostatní nahraná biblická hodina na speciál-
ním youtube kanálu.

Biblický večer: 

107. PŘEJITÍ RÁKOSOVÉHO MOŘE
Exodus 14, 15–31
Jedna z nejznámějších příhod Starého Záko-
na, v  níž Egypťané pronásledují uprchlé Iz-
raelity, kteří byli faraonem propuštěni, aby 
obětovali svému Bohu na poušti, nicméně 
se ani po třech dnech nevrátili zpět ke své 
otrocké práci. Tento první nerovný boj, kte-
rý čeká vyvolený národ na cestě k zaslíbené 
zemi, vede sám Hospodin. A  lid má být ti-
chým svědkem zázraku, který se stal námě-
tem a inspirací pro mnoho malířů. 
    
108. VÍTĚZNÁ PÍSEŇ
Exodus 15, 1–21
Bylo obvyklé, že po skončení boje vítězné 
vojsko pod vedením svého velitele přináše-
lo oběti bohům a při tomto rituálu zazníval 
zpěv přítomného lidu, přičemž velitel anebo 
vybraní válečníci přednášeli text písně a lid 
odpovídal jednoduchým refrénem, opakova-
ným po každé sloce. Tím, kdo vede Izraelity 
pod Božím vedením, je Mojžíš: právě on za-
zpívá spolu s muži po uhynutí jejich nepříte-
le v moři vítěznou píseň a jeho sestra Miriam 
s ostatními ženami učí lid opakovanému ref-
rénu.    

109. PRVNÍ ZKOUŠKA: MARA
Exodus 15, 22–27
Krátký biblický úryvek nám představí dva 
důležité vztahy. Prvním je vztah pána a jeho 
služebníka: lid si musí uvědomit, že Hospo-
din je skutečným pánem, který je oprávněn 
mu dávat příkazy a  vyžadovat jejich zacho-
vávání. Druhým vztahem je vztah služebníka 
vůči jeho pánovi: opakovaně se vzpírá, rem-
cá a  nedůvěřuje mu. Tento model se bude 
často opakovat nejen v dějinách židovského 
národa, ale i v dějinách církve, i té naší.

Youtube kanál 
BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI:

004 BIBLICKÉ SYMBOLY

Symbol je termín pocházející z klasické řeč-
tiny, kde znamenal propojení dvou entit, 
dvou skutečností prostřednictvím jejich spo-
lečných vlastností. Jelikož se spojení „biblic-
ké symboly“ začal používat až v křesťanství, 
je potřebné se i  na starověké symboly ve 
Starém Zákoně dívat skrze tento původní 
význam. Lépe pak porozumíme nejen sa-
motným symbolům, ale také tomu, proč se 
stejným slovem označuje křesťanské vyzná-
ní víry, latinsky nazvané jako Credo.
 
005 SYMBOLIKA ČÍSEL
Zatímco v moderních jazycích mají číslovky 
a  čísla jiné znaky než písmena, v  klasické 
hebrejštině jeden znak anebo jejich spojení 
označoval zároveň písmena, čísla i celá slova. 
Při čtení tohoto textu tak vynikalo několik 
rovin jeho významu, protože se dal přečíst 
ve vícero variantách. To, co bylo obohace-
ním pro starověkou hebrejštinu, je však pro-
blémem jak pro opisovače textu, kteří již ne-
museli některé výrazy vůbec znát, tak i pro 
překladatele do jiných jazyků. 

B I B L E   8
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Slavení Eucharistie

Když skončí ve mši přímluvy, končí její jedna 
důležitá část, a tou je čtení, naslouchání a vý-
klad Božího Slova. Kdysi na počátku křesťan-
ství se této části zúčastňovali i katechumeni, 
tedy dospělí lidé, připravující se na křest. Tito 
se právě ve společenství církve a pod vedením 
nástupců apoštolů, kteří zastávali biskupský 
nebo kněžský úřad, učili poznávat biblické 
texty, podle nichž mají křesťané žít v konkrét-
ních každodenních situacích. Po vyslechnutí 
výkladu se pak katechumeni ještě zúčastnili 
společných modliteb celého společenství, 
které se následně s  nimi rozloučilo: protože 
ještě nemohli přijímat svátosti, odcházeli do 
svých domovů, zatímco v  bohoslužbě se vše 
připravovalo na samotnou eucharistii: tedy 
slavení toho, co se stalo při poslední večeři: 
proměnění chleba a vína v Ježíšovo tělo a krev.
Tento předěl mezi dvěma částmi mešní li-
turgie lze vypozorovat jak u  katolické a  an-
glikánské, tak i  u  východních křesťanských 
církví (protestantské církve si svou bohosluž-
bu výrazně upravily tím, že zvýraznily boho-
službu Slova s  hojnou aktivní účastí všech 
přítomných, a naopak potlačily druhou část, 
tedy zpřítomnění Ježíšovy poslední večeře).
Mezi jednotlivými částmi, tedy bohoslužbou 
Slova a  bohoslužbou oběti, je vložen zpěv 
lidu. Obsahově má tento zpěv korespondo-
vat s  tím, co se právě děje, tedy s přípravou 
obětních darů, kterými jsou především chléb 
a  víno, přinášené na oltář s  účelem, aby je 
kněz proměnil na eucharistii.        

  
Pokračování Všeobecných pokynů k řím-
skému misálu:

Příprava darů
73. Na začátku slavení eucharistie jsou při-
nášeny k oltáři dary, které se stanou Kristo-
vým tělem a krví.
Především se připraví oltář neboli stůl Páně, 
který je centrem celého slavení eucharistie. 
Umístí se na něm korporál, purifikatorium, 
misál a kalich, pokud se kalich nepřipravuje 
na abaku.

Potom se přinášejí dary. Je chvályhodné, 
když chléb a víno přinášejí věřící. Kněz nebo 
jáhen je od nich na vhodném místě přijímá, 
aby je odnesl na oltář. Ačkoli chléb a  víno 
určené k  bohoslužbě už věřící nepřinášejí 
ze svého jako kdysi, přece si obřad přináše-
ní darů uchovává svůj duchovní smysl a vý-
znam.
Vítány jsou i peníze nebo jiné dary pro chu-
dé nebo pro kostel, které věřící přinesli ane-
bo které byly vybrány v  kostele; ty se uloží 
na vhodném místě mimo eucharistický stůl.
74. Průvod, ve kterém se dary přinášejí, je 
provázen zpěvem k přípravě darů; má trvat 
aspoň tak dlouho, dokud se dary neuloží na 
oltář. O způsobu, jakým se tento zpěv zpívá, 
platí tytéž normy jako o vstupním zpěvu. Pří-
prava darů může být vždy doprovázena zpě-
vem, i bez průvodu s dary.
75. Chléb a víno klade kněz na oltář a modlí 
se přitom předepsané modlitby. Dary polo-
žené na oltář může kněz okouřit a  potom 
také kříž a samotný oltář, aby se naznačilo, 
že oběť církve a  její modlitba stoupá jako 
dým kadidla před Boží tvář. Po okouření 
darů a oltáře mohou být jáhnem nebo jiným 
přisluhujícím okouřeni i  kněz pro svou po-
svátnou službu a lid kvůli křestní důstojnos-
ti.
76. Potom si kněz u  strany oltáře umývá 
ruce. Tímto obřadem se vyjadřuje touha po 
vnitřní očistě.
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str. 25 – slp. 2
3. září vzdali čeští páni stavové v rytířském sále 
na Pražském hradě hold svému králi Ferdinan-
du Pátému a složili mu též podle předepsaného 
ceremoniálu slib věrnosti.
Téhož 3. září o  5. hodině odpolední navštívila 
Jejich c. k. Veličenstva bubenečskou Stromov-
ku, projela se tamními nejkrásnějšími partiemi 
a učinila též procházku pěšmo. Příjezdu Jejich 
Veličenstev toužebně vyčkávalo velké množství 
lidu ze všech vrstev; ta se ke všem bez rozdílu 
měla s úctou a hojnou laskavostí.
O tomtéž odpoledni hrála ve Stromovce hudba 
c. k. pěšího pluku barona Trappa.
4. září, které připadlo na neděli, se konala ráno 
o  9. hodině na planině u  Malých Buben velká 
vojenská církevní slavnost, kteréžto se ráčilo 
zúčastnit i samotné Jeho Veličenstvo.
Shromáždila se zde celá pražská posádka včet-
ně c. k. vojska soustředěného v okolí Hlavního 
města. 
 
str. 26 – slp. 1
7. září byla dopoledne byla konána korunovace 
Jeho Veličenstva Ferdinanda Prvního jako 

krále českého panem arcibis-
kupem hrabětem Ankvicem za 
přítomnosti Jejího Veličenstva 
císařovny a celého Nejjasnějšího 
domu císařského, všech dvor-
ských hodnostářů a  zemských 
úředníků v  metropolitním chrá-
mu Sv. Víta, který byl k  této ve-
liké slavnosti krásně a skvostně 
vyzdoben; po jejím ukončení se 
Jeho korunované Veličenstvo rá-
čilo ukázat na velkém balkonu 
král. Hradu v  královském koru-
novačním ornátu nesčetnému 
zde přítomnému množství lidu 
a bylo jím pozdraveno srdečným 
zvoláním „Vivat“.

str. 26 – slp. 2

O polednách pak byla uspořádá-
na u dvora velká tabule, na kte-
rouž měl velkou čest býti jako 
konsekrátor milostivě pozván 
i pan kníže-arcibiskup.
10. září ráno se pak v  kollegiát-

ním kostele u  Všech Svatých na Hradě praž-
ském konala slavnostní instalace Nejjasnější 
paní arcivévodkyně Marie Terezie, dcery Jeho 
císařské Výsosti arcivévody Karla, bratra + cí-
saře Františka, na abatyši od Sv. Jiří a  Ústavu 
šlechtičen, kterážto bylo vykonána Jeho Exce-
lencí panem Nejvyšším purkrabím hrabětem 
Chotkem  a  Jeho knížecí Milostí knížetem-ar-
cibiskupem pražským hrabětem Ankvicem 
v přítomnosti Jeho císařské Výsosti arcivévody 
Františka, bratra nyní vládnoucího císaře Fer-
dinanda, četných ministrů jakož i  jiných vyso-
kých osob stavovských. Tato instalace se udála 
z té příčiny, že totiž královna česká bývá koru-
nována olomouckým arcibiskupem a  infulova-
nou abatyší od Sv. Jiří.

foto: Mgr. Štěpán Duháň

transliterace, transkripce a překlad: 
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 

1 Též „Huldigungssaal“ (holdovací sál) ve starém královském paláci, označovaný dnes jako Vladislavský (Vla-
dislavův).
2  První jméno „Marie“ z neznámých důvodů v textu přeškrtnuto: křestní jméno nové abatyše, arcivévodkyně 
Nassavsko-Weilburské, bylo vskutku „Marie Terezie“.
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Modlitba za Bangladéš / 5. 1. 2021
I  když jsme se v  projektu Modlitba za svět již 
modlili za několik muslimských zemí, popr-
vé se dostáváme do státu, jehož obyvatelstvo 
potřebuje opravdu nejenom velkou duchovní, 
ale i materiální a humanitární pomoc z celého 
světa. Velká část populace je stále negramot-
ná, konzumuje kontaminovanou vodu a v zemi, 
kde téměř nenalezneme kameny, žijí v  hlině-
ných chatrčích, jen slabě odolných jak vůči 
silným tajfunům, tak proti ničivým povodním. 
Když Bangladéš postihne jakákoli přírodní ka-
tastrofa, mrtví se obvykle počítají na desítky ti-
síc. Křesťané zde tvoří zanedbatelnou menšinu, 
obvykle jde o misionáře, kteří v zemi provozují 
soukromé kliniky anebo školu. Právě jednu 
z nich podpoříme i my svou finanční sbírkou.   

Žehnání vody, kadidla a křídy / 6. 1. 2021
V  naší zemi asi není nikdo, kdo by někdy ne-
viděl tři písmena K M B na některých dveřích. 
Již méně je těch, kteří znají jejich význam: jde 
o počáteční písmena jmen tří mudrců z Výcho-
du: Kašpar, Melichar a  Baltazar. Právě oni ve-
šli do příbytku malého Ježíše, aby v něm uctili 
Boha, jenž se narodil ve světě jako člověk, jako 
jeden z nás. V tradičních krajích 6. ledna vychá-
zí ráno kněz z kostela, aby v doprovodu minis-
trantů kropil veřeje jednotlivých domů a bytů 
požehnanou vodou a napsal na ně právě výše 
zmíněná písmena. V  těch méně tradičních ob-
lastech, jako je i  Praha a  Česká republika, se 
voda, křída a kadidlo žehnají v kostele, aby si je 
zájemci mohli vzít domů a svůj příbytek požeh-
nat soukromou domácí modlitbou.     

Zasedání ekonomické rady / 14. 1. 2021
Rok 2020 byl pro mnohé oblasti života, četné 
profese a  řadu jednotlivců ekonomicky velmi 
těžký. Celosvětovou covidovou epidemii vět-
šina vlád světa řešila občas nesystémovým až 
chaotickým zavíráním o  otevíráním obchodů, 
hotelů, restaurací, úplně zamrzl cestovní ruch, 
krachují dopravci a  ekonomika mnoha států 
se ocitá v rekordních dluzích. Nejinak je tomu 
i v církvi. A zdaleka nejde pouze o diecéze, ře-
hole či farnosti, které přišly o více než polovinu 
obvyklých příjmů ze sbírek věřících, ale pře-
devším o jednotlivé věřící, kteří potřebují naši 
pomoc. Ekonomickou radu naší farnosti tedy 
čeká důležité zasedání, při němž budeme roz-
hodovat, do čeho a  jak investovat v  roce 2021, 
kdy očekáváme další propad ekonomiky.    

Příprava k biřmování / 17. 1. 2021
Při výčtu sedmi svátostí je biřmování tou dru-
hou, i když v západní církvi jde obvykle o svá-
tost, kterou věřící přijímá v pořadí jako čtvrtou, 
a  to teprve po přijetí křtu, svátosti smíření 
a  eucharistii. Když se však k  Bohu obrátí do-
spělý člověk, mnohem více chápeme, že biřmo-
vání jako posilnění Duchem Svatým logicky ná-
sleduje hned po křtu. Zatímco zpověď a svaté 
přijímání by se pro nás měly stát součástí kaž-
dodenního prožívání našeho vztahu s Ježíšem, 
biřmování je jedinečným a  neopakovatelným 
celoživotním rozhodnutím: ten, kdo se rozhod-
ne přijmout tuto svátost, tím dává najevo, že 
plnit misijní úkol být svědkem víry v dnešním 
světě není v  jeho lidských silách a  potřebuje 
k tomu opravdu Boží pomoc. 

Ikonopisecký kurz / 21.–24. 1. 2021
Ikona není obraz, i když to tak vypadá a i když 
v mnoha publikacích bude takto pojmenována. 
Ikona se nemaluje, ikona se píše. Proto ikono-
pisectví. A při psaní potřebuje člověk klid a ti-
cho: aby se nespletl, aby neudělal hrubku a aby 
text, který je obvyklým výsledkem psaní, dával 
nějaký hlubší a souvislý význam. U ikon se ne-
píší písmena, píše se konkrétní příběh z  evan-
gelia, ze života starozákonních proroků, Ježíše 
Krista, Panny Marie anebo některých svatých. 
V tomto procesu má všechno svůj čas a hloub-
ku: modlitba nad dřevem, jeho napuštění, pou-
žití zlata i  barev, postupování podle jasně da-
ných pravidel, jakož i požehnání hotového díla. 
Kurzem provází nejznámější český ikonopisec 
Martin Damian. 
   
Koncert podané ruky / 31. 1. 2021
Tato svatogothardská ekumenická tradice je 
poprvé vážně ohrožena možnými vládními 
restrikcemi, zakazujícími shromažďování lidí. 
Přesto si nejen chceme, ale i musíme umět po-
dat ruku. Často se sice mluví o tom, že ruku si 
podávat nemáme, že tento symbol přátelství 
máme nahrazovat jinými znameními, nicméně 
je vysoce pravděpodobné, že si za nějakou dobu 
opět budeme ruce podávat a tento tradiční pro-
jev blízkosti s  touto epidemií nezmizí. Umělci 
jsou připraveni vystoupit letos i  pro omezený 
počet přítomných diváků, takže zbývá připra-
vit scénář večera, v němž by tentokrát jednotli-
ví duchovní pozdravili obyvatele Prahy 6 skrze 
streaming. Povede-li se to, nezapomeňte se při-
pojit. I to může být naše podaná ruka.   
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MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
(pro omezený počet lidí)
úterý 17:30
středa 17:30
čtvrtek  6:30
pátek 17:30
sobota 17:30 (s nedělní platností)
neděle  7:00
  9:00
 10:30 

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

OTEVŘENÝ KOSTEL
středa 15:00–17:00

ZPOVÍDÁNÍ
pátek 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
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. 1. 2021 slavnost Matky Boží Panny Marie (7:00, 9:00, 10:30)
  3. 1. 2021 Tříkrálová sbírka (7:00, 9:00, 10:30)
  3. 1. 2021 zádušní mše za P. Miroslava Rajmona (9:00)
  4. 1. 2021 modlitba za Bangladéš (18:15)
  5. 1. 2021 příprava na manželství I. (18:30)
  6. 1. 2021 slavnost Zjevení Páně (17:30)
  8. 1. 2021 výstav Eucharistie (17:00)
12. 1. 2021 úklid kostela po Vánocích (18:30)
14. 1. 2021 zasedání ekonomické rady farnosti (18:00)
17. 1. 2021 příprava k biřmování 1 (15:00)
17. 1. 2021 příprava k rodičů ke křtu dítěte (17:00)
17. 1. 2021 setkání rodičů prvokomunikantů (18:30)
18. 1. 2021 zádušní mše za P. Franze Kautského (17:30)
21.–24. 1. 2021 ikonopisecký kurz na faře
26. 1. 2021 zasedání pastorační rady farnosti (18:30)
28. 1. 2021 zádušní mše za P. Josefa Sobotku (6:30)
31. 1. 2021 Koncert podané ruky (17:00)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


