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Vážení a milí farníci,
v únoru to bude přesně rok, co se i v České 
republice začalo mnohem více mluvit a psát 
o nové koronavirové nemoci, která se začala 
šířit ve světě a které už tenkrát podléhaly de-
sítky až stovky nemocných. Jak to už v dneš-
ních časech bývá, pokud se nějaké ohrožení či 
omezení netýká nás samotných, většinou mu 
nevěnujeme příliš velkou pozornost. A  tak 
tomu bylo i s covidem. Myslím, že nikdo z nás 
netušil a asi ani nechtěl tušit, jak silně pozna-
mená tato nemoc nás všechny a že už za pár 
týdnů budeme všichni orouškováni a  vláda 
nám zakáže v noci vycházet z domova, setká-
vat se, zpívat anebo nakupovat zboží podle 
našich potřeb a zájmů.
Před rokem jsme se ještě i  v  našem kostele 
a  ve farním centru vesele setkávali, modlili 
se, pracovali, vymýšleli řadu nových aktivit. 
Po roce je vše jinak. I když naše farnost patří 
k těm, které nejen přežily, ale snad si v sobě 
uchovaly i dostatek životaschopnosti a ener-
gie do nových začátků, na mnoha z nás je znát 
psychická, emoční i  fyzická či duchovní úna-
va. A v tomto stavu člověk někdy dělá nejen 
chyby, ale i přímo fatální špatná rozhodnutí. 
Je dobré to mít na mysli, když se nemoc začne 
pomalu a plíživě vytrácet anebo aspoň méně 
ohrožovat naše životy. Protože stopy po sobě 
zanechává na každém z  nás bez ohledu na 
to, zda jsme si touto nemocí prošli, či nikoli, 
a bez ohledu na to, zda se nás ta nemoc do-
tkla silně, anebo pouze okrajově.
Jako věřící jsme součástí celého lidského spo-
lečenství, jemuž máme z pověření Ježíše Kris-
ta vtisknout znatelnou pečeť lásky, obětavos-
ti, pokoje a  naděje. Máme být nositeli lásky 
tam, kde vládne nenávist, odpuštění tam, kde 

se hledají viníci a  ukazuje se na ně, radosti 
tam, kde je smutek, nebo naděje v  prostře-
dí, kde si lidé zoufají. Bude to velmi potřeb-
né, aby se život vracel do normálních kolejí 
bez nových šrámů, křivd a  ubližování. Bude 
nutné, abychom dokázali s  covidem pohřbít 
i  předchozí nejednotu v  názorech na jeho 
vznik, šíření či potřebná protiopatření. Bude 
nutné, aby se nikdo z nás nepovažoval za hr-
dinu, který se nasazoval a riskoval život nebo 
zdraví v  pomoci jiným. Pokud jsme tak děla-
li, Ježíšovo slovo nás jasně upozorňuje, že to 
máme považovat za samozřejmost, protože 
jsme udělali jen to, co jsme měli udělat. Pří-
padná ocenění přenechat, aby je učinili jiní, 
anebo důvěřovat, že nezůstanou zapomenu-
ta u Boha. Stejně tak ale bude nutné, aby ti, 
kteří se drželi více pozpátku, v  přesvědčení, 
že tím chrání sebe i  své okolí, nyní nezačali 
druhé posuzovat a hledat, kde udělali chyby. 
Aby ti, co spíše pasivně čekali na dobu, kdy 
nemoc pomine, někdy i  v  důsledku nepřiz-
naných výčitek svědomí, se nezačali chovat 
jako jediní spravedliví, aby ti odpočatí nezne-
užívali vyčerpání zodpovědných osob, do kte-
rých se po skončení bitvy vždy snadno kope.
Ano, doba zúčtování bývá někdy nemilosrdná 
stejně jako samotná doba těžkých zkoušek. 
Jako křesťané máme k  dispozici návod, jak 
přežít i toto období, protože jsme ho ve svých 
dějinách prožili již mnohokrát. Udělovaly se 
svatozáře, ale i stínaly hlavy. Připravujme se 
na to. Vstupem do postní doby, která letos 
začíná Popeleční středou 17. února, může-
me začít zkoumat své svědomí, zda se tam 
neusadilo sobectví, lenost, pohodlí a zvyk na 
přepych, ale i pýcha, posuzování, pomluvy či 
ztráta citu pro povinnosti vůči Bohu a církvi.
Využijme letošních 40 postních dnů, aby  le-
tošní Velikonoce byly nejen radostnější než ty 
loňské, ale především opravdovými dny lásky, 
která odpouští a  sjednocuje jak u  Ježíšova 
kříže, tak u jeho prázdného hrobu.  
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Milí farníci,
při jedné cestě autem během letošní zimy 
nebylo zrovna dvakrát takové počasí, při kte-
rém by se řidič kochal okolím a jízdu si užíval. 
Byla tma, hustě sněžilo, teplota se pohybova-
la kolem nuly a silnice docela klouzala. Levý 
pruh na dálnici nebyl prakticky projetý vů-
bec, pravý byl plný rozjeté rozsolené sněhové 
břečky, a nedělalo mi tak velkou radost, když 
mě někdo předjel a zařadil se těsně přede mě. 
Nejen, že jsem musel sundat nohu z  plynu, 
ale především mi kompletně zaházel čelní 
sklo. Boční okénka byla se zrcátky postupem 
času špinavá natolik, že při předjíždění neby-
lo zpoza volantu zcela zřetelné, co se dějem 
kolem.
Po návratu domů bylo jasné, že auto musí 
do myčky. Má to ale smysl mýt auto, když za 
pár dní na tom bude opět stejně? Zima ještě 
neskončila, břečka na silnicích taky ještě pár 
dní nebo týdnů zůstane. Bezpečnost jízdy je 
však na prvním místě, a tak mé váhání netr-
valo dlouho.
Během čekání na dokončení mycího procesu 
mi napadlo, že mnohdy to může být podobné 
s naším duchovním životem. Víme, že je něco 
špatně, ale dost možná se nám to nechce řešit 
právě proto, že známe svou slabost a víme, že 
se to časem vrátí zpět do starých kolejí.
V  jedné knize vyvrací její autor názor hlása-
jící, že se nemusíme měnit, protože nás Bůh 
miluje takové, jací jsme. Píše, že nás Bůh sa-
mozřejmě miluje, ale miluje nás natolik, že 
nechce, abychom takoví, jací jsme, zůstali…
Proto od něj máme svátost smíření. Stačí 
naše malá aktivita a  zbytek obrovské práce 
udělá Bůh sám. Je však jen na nás, jestli jeho 
nabídku okamžité proměny díky jeho lásce 
a  milosrdenství využijeme a  na chvíli se za-
stavíme.

Pár zkoušek ve škole, které jsme museli spl-
nit, máme za sebou, a tak jsou poslední dny 
ve znamení zklidnění před týdenními reko-
lekcemi, které nám začnou v  neděli večer 
a  které jsou jedním z  pomyslných vrcholů 
celého formačního roku. Hlavním průvodcem 
nám krom otce, který tento týden povede, 
bude ticho.
Silentium, které běžně platí od konce večer-
ního programu přes noc, se roztáhne na ce-
lou dobu duchovního cvičení. Budeme se tak 
snažit vybudovat exkluzivní prostředí pro 
setkání s Pánem. Na nás není ho zavolat, On 
už dávno čeká a  my musíme pouze odpově-
dět. Odpovědět paradoxně tichem, které není 
známkou nepřítomnosti, jak se dnes mylně 
mnozí domnívají. Naopak je to projev nejin-
tenzivnější z  přítomností. V  poslední době 
jsme ke ztišení jen ztratili vztah a  bez jaké-
koli zvukové kulisy upadáme v  neklid. Tako-
vý zlozvyk se pak nutně promítá i do našich 
osobních modliteb, nemluvě o  slavení svaté 
liturgie.
Jako je ale pro nás příští týden týdnem ticha, 
je  nutné umět i ve vhodný čas promluvit. Jez-
díme poslední dobou často s našimi předsta-
venými, kteří zastupují ve farnostech, kde 
jsou covid pozitivní kněží. Vděk a radost z na-
děje lidí, s kterými po mši stihneme prohodit 
jen pár slov, jsou takřka hmatatelné. Slovy sv. 
Jana Zlatoústého: „Mluv, jen když je užiteč-
nější mluvit, než zachovat mlčení.“



K U R Ý R   4

Období covidu přineslo nejen řadu ome-
zení, ale také možnost více si pomáhat 
a být si vzájemně skutečnými bratry a ses-
trami. Někteří z  nás buď přišli o  práci, 
výdělek, někdy i  o  celou firmu, jiní zase 
pomoc nabízejí. Věnujte proto pozornost 
každý měsíc této stránce, některý měsíc 
se může týkat i vás:

Po 25 letech práce na výkonných i  řídí-
cích místech v  logistice a  supply chainu 
výrobních společností hledám uplatně-
ní v  podobném, nebo i  jiném oboru, kde 
bych mohl být užitečný. Kontakt: petr.
vlk@email.cz.

Ráda bych nabídla pomoc při hledání no-
vého zaměstnání: mám sedmiletou praxi 
s výběrem nových zaměstnanců, ale i v os-
tatních oblastech, týkajících se oblasti 
personalistiky/lidských zdrojů. Pomůžu 
se sestavením profesního životopisu nebo 
mohu připravit na pohovor formou „po-
hovoru na nečisto“. Kontakt: detskaskol-
ka@farnostbubenec.cz.

Jako reakce na modlitbu za Bangladéš při-
šel dopis od velvyslance ČR v Dillí J. E. Ing. 
Milana Hovorky:



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.

Barbados
1. února 2021 – 28. února 2021

Barbados je malý ostrovní stát na samém 
východu Karibského moře, 34 km dlouhý 
a 23 km široký v nejvzdálenějších bodech. Jako 
jediný z  ostrovů v  Malých Antilách nevznikl 
vulkanickou, ale tektonickou činností, když 
dvě geologické desky narazily na sebe a  vyt-
lačily nad mořský povrch pevninu pokrytou 
korálovými koloniemi. S  tímto jevem souvisí 
i další výjimečnost: protože geologické desky 
stále pracují, ostrov pomalu stále roste do výš-
ky a také zvětšuje svou rozlohu.
Původní obyvatelstvo tohoto ostrova tvořilo 
několik rodin indiánských kmenů, které zde 
žily téměř v  úplné izolaci, až do objevení os-
trova španělskými mořeplavci na konci 15. sto-
letí. Jsou to právě španělské mapy, na nichž je 
ostrov poprvé zakreslen a  pojmenován jako 
Barbados, podle „vousů“ zdejších fíkovníků. 
Evropští námořníci přivezli s sebou i řadu ci-
vilizačních nemocí, na které domorodci nebyli 
vybaveni, a  fatální pro ně bylo nakažení neš-
tovicemi. Španělé i Portugalci, kteří na ostrov 
připluli po nich, Barbados opustili jako pus-
tou a nehostinnou půdu. Stihli však z Brazílie 
přivézt cukrovou třtinu, jejímiž plantážemi 
nahradili původní deštné pralesy.
V roce 1625 připluli na ostrov Britové, kteří si 
zde založili důležitou základnu pro obchod 
s  africkými otroky a  pro deportaci neposluš-
ných irských vzbouřenců z  Evropy. Obě sku-
piny, které byly nuceny pracovat jako otroci 
na plantážích, byly Brity silně utiskovány, 
i  přestože tvořily významnější část populace 
než Angličané. Byli to právě Irové, kteří po-

ložili základ katolické církve na Barbadosu, 
i  když až do zrušení otroctví roku 1833 svou 
víru mohli praktikovat pouze tajně, nejednou 
ve skalních jeskyních. Jediným povoleným 
náboženstvím na Barbadosu byla do té doby 
anglikánská církev.
Dne 30. listopadu 1966 získal Barbados nezá-
vislost na Velké Británii, zůstal však ve spole-
čenství Commonwealth, takže jeho oficiální 
hlavou je anglická královna. V roce 2020 však 
barbadoský parlament přijal rezoluci, jíž se 
zavazuje k 55. výročí získání nezávislosti, tzn. 
k  30. listopadu 2021, definitivně opustit spo-
jení se Spojeným královstvím a  stát se par-
lamentní republikou. V  rámci celosvětového 
odstraňování a ničení soch bývalých otrokářů 
koncem roku 2020 jich bylo několik strženo 
i na Barbadosu.
Tento stát čelí několika problémům, které je 
nutno zmínit. Od května do prosince je zde 
tzv. období dešťů, které s sebou někdy přiná-
šejí hurikány, ničící obyvatelům jejich příbyt-
ky. Nejničivější zaznamenaný hurikán zasáhl 
ostrov v roce 1780, tehdy zde zemřelo více než 
4.500 lidí. Další problém tvoří ničení pobřež-
ních korálů a  znečišťování vzácné podzemní 
vody ze strany turistů.

Večer věnovaný Barbadosu – 1. února 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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To, čeho si na naší farnosti velmi považu-
ji, je společenství. Protože k  Bohu může 
jít člověk i  jako jednotlivec, ale Ježíšovo 
učení nám všem ukazuje jistější a  bez-
pečnější cestu, a tou je cesta skrze lásku 
k  bližnímu: a  ta se dá žít a  praktikovat 
pouze s druhými. Nejednou se však stává, 
že mimo pozornost těch zdravých a  sil-
ných jedinců zůstávají ti, kteří jsou již 
slabí, staří anebo nemocní. Přitom oni do 
našeho společenství patří ještě více! A tak 
jsem moc vděčný Bohu i  vám všem za 
to, že je nenecháváme o samotě – za nás 
všechny je navštěvuje a přináší jim radost 
a  úsměv MAGDALENA VODOVÁ. Když 
vám tedy zazvoní u vchodu a představí se, 
nebojte se ji vpustit, patříme k sobě… 

Moje babička je člověk, který mě inspiruje, 
motivuje, dodává odvahu. Vždycky jsem s ní 
ráda trávila čas, pokud mě zrovna nenutila 
uklízet a  neučila mě zodpovědnosti, i  když 
i za to jsem jí teď zpětně vděčná. I dnes ráda 
poslouchám její vyprávění, a také se rozčilu-
ji nad jejími připomínkami. Zároveň ale sle-
duji, jak čím dál více potřebuje společnost 
a  pomoc ostatních lidí, protože jí dochází 
síly.
Uvědomuji si, jak je důležité naslouchat 
starším lidem. Myslím, že jedním z  našich 
úkolů je myslet na své okolí, na lidi kolem 
sebe a navzájem si pomáhat. Nechci, aby ne-
mocní, staří či lidé na ulici zůstávali osamělí. 
Vážím si tedy toho, že mě otec Miloš požádal, 
jestli bych si vzala na starost návštěvy na-
šich seniorů a nemocných farníků. 
Současná epidemiologická situace mi nedo-
volila dříve rozjet tuto službu, ale upřímně 
doufám, že již budu moci pravidelně navště-
vovat naše starší farníky a být s nimi v kon-
taktu. Mým cílem je jim poskytnout trochu 
podpory a útěchy, ale zároveň se o nich do-
zvědět něco více–jejich záliby, obtíže, jestli 
s něčím nepotřebují pomoct. Jsem moc ráda, 
že v této těžké době naše farnost nezapomí-
ná na své okolí a  snažíme se najít způsoby, 
jak pomoci tam, kde je potřeba. 
Všechny moc zdravím a přeji vám hodně sil 
do nadcházejícího roku.

Majda
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Milí farníci, 

chtěla bych připomenout Tříkrálovou sbír-
ku, která letos výjimečně probíhá i  online. 
Přispět je velmi jednoduché: stačí zajít na 
web www.trikralovasbirka.cz, kde je zhoto-
vena platební brána, vyplníte částku, kterou 
chcete přispět, do kolonky „název obce“ na-
píšete Praha-Bubeneč, doplníte své údaje 
a pak stačí jen vybrat způsob platby, a je ho-
tovo. Mimořádně online sbírka potrvá až do 
30. 4. 2021. Všem dárcům moc děkujeme.

Za normálních okolností by nás v únoru dle 
pastoračního plánu čekal kurz základních 
dovedností s počítačem určený pro seniory. 
Bohužel kvůli vládním opatřením nemůže-
me tuto akci uskutečnit, ale nebojte se, akce 
se neruší, jen se přesouvá na termín, kdy ji 
bude možné provést. Zatím máme vybra-
ného báječného lektora, kterého můžete 
z naší farnosti znát mimo jiné i z pomoci při 
jarním streamingu. Všechny informace se 
s předstihem dozvíte.

Akce, na kterou hodně lidí čeká a kterou já  
beru jako takové pomyslné ,,světlo na konci 
tunelu“, je očkování proti koronaviru. Patři-
la jsem mezi ty, kteří tuto nemoc zlehčovali, 
ale řadu mých blízkých zasáhla v těžké for-
mě, a  když vidíte problémy s  touto nemocí 
naživo, je to jiné, než když o nich čtete v no-
vinách. Proto si myslím, že očkování je velmi 

důležité a je to jistá forma, jak se zbavit v bu-
doucnu všech vládních nařízení, která nás 
i naše blízké omezují. Ať už je to skutečnost, 
že už jste dlouho nemohli obejmout své blíz-
ké, chodit normálně do školy, vrátit se ke své 
práci, nebo si jít třeba jen zasportovat do své 
oblíbené tělocvičny.
Proto u  nás ve farnosti pomáhá pár dobro-
volníků s registrací na očkování našich seni-
orů nad 80 let a s následným dovezením na 
samotný proces. Jistě jste všichni vyplňova-
li nějaký formulář, ať už to bylo na cokoliv, 
a jistě také přiznáte, že i my mladší ročníky 
máme problém, co a  kam správně vyplnit. 
Moc si vážím všech dobrovolníků, kteří vě-
nují svůj volný čas pomoci ostatním i touto 
formou. Jakmile to bude možné, nabídneme 
stejnou pomoc i  seniorům ve věkovém roz-
mezí 70–80 let. Nemějte strach, jsme tady ve 
farnosti jeden pro druhého! 
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Přispět do letošní Tříkrálové sbírky můžete 
i  online, stačí načíst QR kód, vyplnit částku 
a ve formuláři, který se vám zobrazí, pak do-
plnit jako lokalitu Praha-Bubeneč.   



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 youtu-
be kanálu.

Biblický večer: 

10. února 2021
110. DRUHÁ ZKOUŠKA: MANA A KŘEPEL-
KY
Exodus 16, 1–36
Křesťané chápou manu jako předobraz eu-
charistie – svátosti, v níž se dává ve způsobu 
chleba za pokrm sám Kristus. Pro Židy před-
stavovala mana zázračný dar z nebes: padá 
jako déšť nebo rosa a za rána pokrývá zemi, 
na slunci se pak rozpouští. Tento pokrm, 
o  němž nevíme nic bližšího, bude Izraelity 
doprovázet po celou dobu jejich putování 
pouští. Křepelky jsou malí stěhovaví ptáci, 
kteří přilétají do Palestiny a na Sinaj ve vel-
kých hejnech v březnu nebo v dubnu. Mění-li 
se vítr, celé hejno se snese na zem a unavení 
ptáci se dají snadno chytit. 

24. února 2021
111. TŘETÍ ZKOUŠKA: VODA ZE SKÁLY
Exodus 17, 1–7
Putující Izrael se dostává až na jih Sinajské-
ho poloostrova, na poušť Sin, na místo bez 

pitné vody. Lidé unavení z  cesty se již po 
několikáté osopí na Mojžíše a remcají proti 
němu. Zapomínají na zázračné vysvobození, 
na přechod Rudým mořem, nejsou dostateč-
ně vděční za každodenní pokrm, nedokáží 
se zcela spolehnout na Hospodinovu péči. 
Mojžíš se modlí za sobě svěřený lid a Hospo-
din na jeho modlitbu odpovídá: nechává ze 
skály vytrysknout pramen pitné vody. To vše 
se odehrává na místě zvaném Massa a  Me-
riba.   

Youtube kanál BIBLICKÁ HODINA V  BU-
BENČI:

007 BIBLICKÁ GEOGRAFIE
To, co se v Bibli odehrává, má své konkrétní 
místo. Pro poznání a pochopení určité pasá-
že je tedy poměrně důležité znát  okolnosti, 
v nichž byl tento spis napsán, jakož i místa, 
kde se to stalo. Biblická místa najdeme totiž 
nejen v Palestině, ale i v Egyptě, Mezopotá-
mii anebo v  dnešní Sýrii. Když se nespráv-
ně zorientujeme a  budeme si představovat 
poušť jen podle fotografií ze Sahary anebo 
stromy jen podle toho, jak je známe z našich 
lesů, nebudeme moct pochopit řadu důleži-
tých vzkazů, které nám Bůh skrze své psa-
né Slovo chce zjevit. Na závěr prezentace se 
spolu s Abrahámem vydáme na horu Mórija, 
kde má obětovat svého syna Izáka. 
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Příprava darů

Ministranti, tedy chlapci (a  v  některých 
farnostech i děvčata), kteří pomáhají knězi 
u oltáře, některé odborné termíny sice zna-
jí, ale je určité vhodné, aby i ostatní věděli, 
co že se to na oltáři připravuje. Korporál 
je čtvercová lněná látka bílé barvy, která 
ohraničuje prostor, na němž se bude ode-
hrávat nejposvátnější okamžik: proměnění 
chleba a vína v Ježíšovo tělo a krev. Proto se 
uchovává vždy čistý a zpravidla se pere po 
každém jednom použití. Obecně platí pra-
vidlo, že pokud se hostie nebo víno nachá-
zí mimo tento prostor, nejsou proměněny. 
Purifikatorium je bílý obdélný šátek určený 
pro purifikaci, tedy očištění kalicha po mši 

– protože jsou na něm zbytky krve Páně, při-
stupuje se k  němu s  velkou úctou a  stejně 
jako korporál se má často měnit, aby bylo 
při každé bohoslužbě čisté. Jelikož se při 
mši používá víc podobných ručníčků, na od-
lišení od nich má purifikatorium uprostřed 
vyšitý malý křížek a  na užších stranách 
bývá ozdobeno výšivkou anebo krajkou.
V  průvodu, v  němž věřící přinášejí dary, 
může být kromě chleba a vína i řada jiných 
darů pro samotného kněze anebo pro nuz-
né ve farnosti. Ovšem pouze chléb a  víno 
mohou být položeny na korporál vedle ka-
licha a patény, tedy kovové misky, v níž jsou 
položeny hostie, určené k proměnění.  
I když jsme v předchozích měsících průvod 
s dary několik týdnů vynechávali (důvodem 
bylo omezit jakékoli setkávání či přibližo-
vání lidí mimo jednu vlastní domácnost), 
jakmile to bylo možné, tento důležitý sym-
bolický prvek jsme do liturgie vrátili. Na-
značuje se tím totiž, že mše není pouze 
soukromou bohoslužbou kněze, ale celého 
Božího lidu. A kněz slouží mši právě pro něj: 
svátost kněžství nebyla Ježíšem ustanovena 
pro vlastní posvěcení kněze, ale proto, aby 
podle Ježíšova příkladu kněžstvím sloužil 
ostatním věřícím.
Součástí tohoto okamžiku obětování a  při-
nášení darů bývá při katolických mších 
i  sbírka. Finanční příspěvky, které přítom-
ní vkládají do košíčku, nejsou penězi pro 

kněze, jejich určení je přesně a  přísně sta-
noveno církevními předpisy. V  našich pod-
mínkách jde většinou o příspěvek, z něhož 
se platí běžné výdaje farnosti včetně farní 
kanceláře. Z  rozhodnutí pražského arcibis-
kupství zhruba 10 % z těchto sbírek odvádí-
me na podporu jiných podpůrných projektů, 
které arcibiskupství řídí, a  přibližně jednu 
sbírku měsíčně odvádíme mimo farnost 
na jiné církevní účely, jakými jsou školství, 
zdravotnictví, poutní místa ve Svaté zemi, 
arcibiskupská kurie, kněžský seminář, arci-
diecézní charita aj.     

  
Pokračování Všeobecných pokynů k řím-
skému misálu:

Modlitba nad dary

77. Po položení darů na oltář a po skončení 
průvodních obřadů se výzvou ke společné 
modlitbě s  knězem a  modlitbou nad dary 
uzavírá příprava darů a připravuje euchari-
stická modlitba.
Ve mši se říká jen jedna modlitba nad dary; 
uzavírá se kratším zakončením: Skrze Kris-
ta, našeho Pána; je-li v ní však ke konci zmín-
ka o Synu: Neboť on s tebou žije a kraluje na 
věky věků.
Lid se k prosbě připojuje a aklamací Amen 
přijímá modlitbu za svou.
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str. 27 – slp. 1
Korunovace Jejího císařského Veličenstva na krá-
lovnu českou se konala 12. září a již o páté hodině 
ranní ji podroušeným obyvatelům hlavního měs-
ta Čech oznámilo burácení z děla na městských 
hradbách. Provedla ji ve vší důstojnosti Jeho 
knížecí Milost, pan kníže arcibiskup pražský 
hrabě Ankwicz za přítomnosti vysokých státních 
a  konferenčních ministrů knížete Metternicha, 
hraběte Kolowrata, papežského nuncia kníže-
te Artieriho, vícerých vyslanců cizích mocnos-
tí, krále saského a  jeho královské choti, celého 
Nejjasnějšího Císařského domu, četných tajných 
radů a  dalších osobností vysokých a  nejvyšších 
hodností.
[dodatečně vepsáno zcela dole: všichni tito vyso-
cí hodnostáři byli též přítomni i korunovaci
králově].

str. 27 – slp. 2
Po ukončení korunovace se korunovaná krá-
lovna ukázala mnohatisícovému shromáždění 
na třetím hradním nádvoří, načež bylo červené 
sukno, po němž předtím kráčelo Její Veličenstvo 
a  ostatní nejvyšší panstvo do chrámu, vydáno 
lidu v plen.
O  polednách byla, podobně jako v  korunovační 
den císařův, uspořádána u dvora velká tabule, ke 
kteréž měl to štěstí býti přizván, vedle vysokých 
a nejvyšších hodnostářů, také pan světitel, kníže 
a arcibiskup pražský. 
14. září se konala u  Invalidovny lidová slavnost, 
při níž vystoupilo i šestnáct svatebních párů, 
z každého kraje Čech po jednom, ještě s dalšími 
hosty. Každý kraj měl přidělený stánek opatřený 
jeho jménem, v němž se tančilo a bylo též  podá-

váno občerstvení.
str. 28 – slp. 1
Na této lidové slavnosti se ukázalo Její císařské 
Veličenstvo královna Marie Anna spolu s arcivé-
vodou Františkem; Jeho císařskému Veličenstvu 
zabránila v  účasti náhlá nevolnost. Jásající kra-
jané pak připili přítomným vysokým a nejvyšším 
hostům na dlouhý život a  stálou pohodu. Slav-
nost trvala od šesté hodiny ranní do sedmé ho-
diny večerní, bylo jí přítomno 60 000 lidí. V den 
korunovace Jejího císařského Veličenstva, dobro-
tivé matky naší země,
bylo celé hlavní město Praha slavnostně osvětle-
no a  ukázalo se tak Císařskému domu v  největ-
ším lesku. U  příležitosti korunovace Jejího c. k. 
Veličenstva obdržela Excelence pan Nejvyšší pur-
krabí řád Zlatého rouna, pražský pan arcibiskup 
překrásný zlatý pontifikální kříž osázený brilian-
ty a ředitel stavovské kanceláře pan Vincenc Falk 
titul císařského rady bez taxy za udělení.1

str. 28 – slp. 2
15. září se konala na pláni u Malých Buben velká 
slavnostní přehlídka celé pražské posádky,
přičemž četné vojenské ukázky ostrého boje byly 
provedeny s největší přesností. Jeho Veličenstvo 
císař se sice při této příležitosti neobjevilo, tam-
též však byl přítomen Nejjasnější bratr Jeho Veli-
čenstva, Jeho císařská Výsost arcivévoda Franti-
šek, jakož i další vysocí a nejvyšší vojenští i civilní 
hodnostáři.
19. září o desáté hodině ranní se za nejsrdečněj-
ších ovací a  proseb o  požehnání ze strany věr-
ných Čechů uskutečnil odjezd Nejvyššího dvora 
do sídelního města Vídně. 20. září pak Jeho Exce-
lence [vloženo dodatečně: pan Nejvyšší purkrabí], 
jakož i Její Excelence paní hraběnka a jejich celá 
rodina, nastoupil na základě svolení c. k. Veli-
čenstva cestu na dovolenou v Německu, Francii 
a Belgii. Odtud se vrátil do hlavního města Čech 
8. ledna 1837, v kterýžto den uspořádali chovanci 
pražského vysokého učení, pražští občanští gra-
nátníci a  sbory ostrostřelců na přivítanou této 
všeobecně uctívané hlavy zemské správy skvost-
ný pochodňový průvod za doprovodu vojenské 
hudby.  

foto: Mgr. Štěpán Duháň
transliterace, transkripce a překlad: PhDr. Mi-
roslav Kunštát, Ph.D. 

1  Pokud byl tento titul udělen za vynikající zásluhy, poplatek spojený s udělením titulu bylo možno promi-
nout. Tato skutečnost se vždy zdůrazňovala ve veřejné titulatuře, v občanském i úředním styku apod.
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Modlitba za Barbados / 1. 2. 2021
Malý ostrov na samém východě Karibské oblas-
ti je jediným ostrovem, který nevznikl sopečnou 
činností, ale tektonickou. Podle různých cesto-
pisů a  turistických průvodců se jedná o  jakýsi 
ráj na zemi – na malé rozloze najdou turisté jak 
překrásné pláže, tak národní parky a několik ro-
mantických zákoutí v městečkách, která upomí-
nají na britskou koloniální dobu. Když si k tomu 
připočítáme šnorchlování v průzračně čisté vodě 
a množství korálů na pobřeží, může se nám zdát, 
že se vlastně nemáme za co modlit. Covidová 
pandemie však zasáhla i  tento ostrovní stát, ve 
svém hospodaření zcela závislý na příjmech 
z cestování. K  tomu se přidaly škody z pravidel-
ných hurikánů, jakož i  chybějící síly v  bezpeč-
nostních a policejních sborech.   

Žehnání přinesených svící / 2. 2. 2021
Tak jak se už zcela vytratil z  běžného slovní-
ho užívání pojem „hromničky“, tak se vytrati-
lo i  jejich využití v reálném životě. Kdo z nás si 
při dešti, bouřkách nebo blescích zapálí svíčku, 
uchovávanou doma pro tyto případy, kterou jsme 
si nechali od kněze požehnat právě na tento den, 
lidově nazývaný Hromnice? Přesto má svíce stále 
hlubokou symboliku a mnozí z nás si ji rádi zapá-
lí i při jiných příležitostech. Nejen pro její typic-
kou vůni vosku, ale i pro atmosféru, kterou toto 
živé světlo vytváří. Požehnání může těmto svícím 
vtisknout ještě další rozměr: pokaždé, když si je 
budeme zapalovat, se můžeme na chvíli spojit 
jednak s  naší farností, jednak se samotným Je-
žíšem, o  kterém starý Simeon předpověděl, že 
bude světlem národů.  

Žehnání prvokomunikantů / 7. 2. 2021
Příprava ke svátostem byla v  tomto školním 
roce velmi náročná. Jak dodržet veškerá vládní 
nařízení, jak nevystavit děti ani dospělé riziku 
onemocnění, a přitom nepodcenit ani důležitost 
svátostí? Doba, kterou prožíváme, nám klade 
mnoho otázek a nutí nás zamýšlet se nad jejich 
odpověďmi. Svátosti se přijímají v  každé době 
a křesťané se na jejich přijetí připravovali i v ob-
dobí, kdy jim za to hrozil ten nejvyšší trest – trest 
smrti. Zvláště v situacích, kdy nelze odhadnout, 
jak dlouho bude trvat nemožnost setkávání a jak 
dlouho nebude možné odložit ze svých tváří 
roušky, je potřeba najít nové řešení. A tak u nás 
ve farnosti i letos proběhne první svaté přijímání 
a tuto neděli bude kněz žehnat dětem, které se 
na ně poctivě připravují.   

Popeleční středa / 17. 2. 2021
První den čtyřicetidenního postního období 
již tradičně připadá na středu: a  jako znamení 
vstupu do doby, naplněné pokáním, modlitbou 
i  almužnou, si lidé přítomní na bohoslužbě ne-
chávají svá čela poznačit požehnaným popelem. 
Nejde pouze o tradici, má jít o hluboké symbolic-
ké gesto, odrážející náš vnitřní postoj: chceme se 
vydat na cestu zdokonalování  tím, že se chceme 
odříkat zbytných věcí, více si všímat potřebných, 
a  to vše doprovázet pravidelnou modlitbou. Je-
likož letos je nutné dbát zvýšené opatrnosti při 
vzájemných kontaktech, udílení popelce pro-
běhne až po mši svaté, a to tak, aby nedocházelo 
k dlouhým frontám, v nichž hrozí přenos nemoci. 
K přijetí popelce se bude přistupovat jednotlivě.  

Sbírka Haléř sv. Petra / 21. 2. 2021
Svatopetrský haléř je dar, který putuje ze všech 
katolických kostelů světa do pokladny Vatikánu. 
Tato praxe sahá do 11. století, kdy anglosaská cír-
kev poslala do Říma sbírku na pomoc Svatému 
Stolci, jenž v  té době procházel velkou finanč-
ní nouzí. K  Anglosasům se časem přidali věřící 
z Normandie a tento každoroční zvyk se postup-
ně přijal i v jiných národech, a to i v časech, kdy 
už nebylo potřebné pomáhat hlavě katolické 
církve, ale jejím prostřednictvím jiným křesťa-
nům, zejména tam, kde je bylo potřebné vykoupit 
z otroctví anebo podpořit v budování kostelů či 
poskytování příspěvků na provoz. V  současnos-
ti sbírka slouží jako projev jednoty celé církve 
v charitní oblasti.    
   
První a  druhé skrutinium katechumenů / 21. 
a 28. 2. 2021
Stejně jako děti, i  dospělé čekala v  uplynulých 
měsících nejedna těžká zkouška. Může či nemů-
že se člověk, toužící po Bohu a po křtu, na přijetí 
této svátosti řádně připravovat, anebo má čekat, 
až nastanou „lepší časy“? Naše setkání probíhala 
od září, a už na jejich začátku jsme se domluvili, 
že hledání cesty k  Bohu chceme praktikovat za 
každých okolností. Pokud to šlo, byli jsme venku, 
pak jsme se rozestoupili od sebe natolik, aby-
chom minimalizovali jakoukoli fyzickou blízkost, 
vyloučili jsme společnou konzumaci a  poctivě 
jsme nosili roušky. A i přesto jsme si byli po kaž-
dém setkání blíže. Někteří se rozhodli v  setká-
vání pokračovat i příští rok, jiní jsou připraveni 
křest přijmout už o letošních Velikonocích.  
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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. 2. 2021 modlitba za Barbados (18:15)
2. 2. 2021 svátek Uvedení Páně do chrámu (17:30)
3. 2. 2021 svatoblažejské požehnání (17:30)
5. 2. 2021 výstav Eucharistie (17:00)
7. 2. 2021 žehnání svící prvokomunikantům (9:00)
17. 2. 2021 Popeleční středa – udílení popelce (17:30)
19., 26. 2. 2021 křížová cesta (17:00)
21. 2. 2021 sbírka Haléř sv. Petra (7:00, 9:00, 10:30)
21. 2. 2021 první skrutinium katechumenů (9:00)
21. 2. 2021 příprava k biřmování 2 (15:00)
23. 2. 2021 příprava k manželství II (18:30)
25. 2. 2021 zádušní mše za P. Jaroslava Zrzavého (6:30)
28. 2. 2021 druhé skrutinium katechumenů (9:00)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


