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Vážení a milí farníci,
když za sebou zavřu dveře fary, mám koneč-
ně pocit, že tady je vše v pořádku. Teče teplá 
voda, v  noci si zatopím v  ložnici, mám více-
méně uklizeno a v lednici tolik jídla, kolik po-
třebuji. Naštěstí vydržela střecha i  nebývalý 
nával sněhu, nezbortila se ohradní zeď kolem 
farního pozemku a  ani jsem nemusel čelit 
nějakému zlodějskému ataku na mou osobu 
anebo na náš kostel.
Zdánlivě obyčejné věci, které by měly být sa-
mozřejmostí. A  o  kterých někdy tvrdíme, že 
nejsou přeci podstatné, protože podstatné 
jsou vztahy. Nicméně kdyby některý z  výše 
jmenovaných bodů vypadl, přiznávám, že by 
mi to pravděpodobně vzalo klid a asi bych už 
nepsal o tom, že je všechno ok. 
Mám svou malou vlastní bublinu. Je pro mě 
důležitá a byl bych rád, kdyby Pán Bůh vysly-
šel mé modlitby, aby mi ji nebral ani neroz-
bíjel.
Když otevřu dveře fary a vyjdu ven, jsem po-
slední měsíce vždy tak trochu ve střehu. Ni-
kdy jsem tolik nesledoval okolní lidi jako prá-
vě v této době. Procházím se Stromovkou – na 
první pohled je v ní také všechno v pořádku, 
dokonce je tam tolik lidí, kolik jsem jich ne-
zaznamenal nikdy za poslední roky. Nicméně 
druhý pohled tento obrázek zaostřuje: lidé 
tvoří dvojice, trojice, maximálně rodinu. Malé 
bezpečné bubliny, které se vzájemně míjejí až 
obcházejí. Nesmí se o  sebe otřít, narazit na 
sebe, protože v  tu chvíli je jakákoli pohoda 
tatam.
Stejně tak v  obchodě nebo MHD. Jsme poti-
chu, nebavíme se s  nikým navíc, než je nut-
né. Občas jsme nervózní z toho, že je nás na 
jednom místě až příliš: kdykoli se rozměr naší 
bubliny zmenšuje, je ohrožena i naše vnitřní 
duševní rovnováha a také klid.
Někdo měl tyto bubliny už dávno před co-
videm a vyhovuje mu to. Jiný si na ně musel 

zvyknout, až zjistil, že to taky jde. Jiný na-
opak žádnou bublinu nepotřebuje, a  může 
mít dokonce radost z  toho, když je rozbíjí 
a ničí. A směje se těm, kteří se pak ve strachu 
více a více tísní v zúženém osobním prostoru, 
kam se pochopitelně zakuklí. 
A do těchto našich bublin nepřestává znít po-
selství evangelia: opusťte bezpečí svých vlast-
ních já a  hledejte způsoby, jak se vzájemně 
propojit. Víra v Ježíšovo vzkříšení nebyla pro 
apoštoly pouze vírou, že On vstal z mrtvých, 
Ježíše zažili už tolikrát jako zázračného uči-
tele, který dokázal zahnat hlad, utišit bouři, 
vrátit zrak, zmizet z očí svým nepřátelům. Ve-
likonoce znamenaly pro apoštoly především 
nalezení jistoty, že i oni mohou vyjít ze svých 
úkrytů, překonat přirozený strach z toho, že 
je někdo nepochopí a  zraní, a  i  za cenu, že 
tomu tak bude, laskavě ale jasně propojovat 
jednotlivé bubliny Boží sílou a láskou.
Čeká nás náročná doba. I  v  kostele a  ve far-
nosti zažíváme své bubliny. Narážíme na sebe 
tím více, že kdesi uvnitř nás se rozhostila oba-
va, zda je správné stýkat se s neznámými, po-
dávat jim ruku a oslovovat je, nebo dokonce 
nedejbože zvát je k sobě domů. 
Budeme-li naslouchat Božímu Slovu, bude 
v  nás stále více a  více rezonovat i  tento roz-
měr vzájemnosti. Nezatvrzujme prosím svá 
srdce. Jakmile se pokoušíme překročit hra-
nice svých bublin, mohou nám rupnout ner-
vy, můžeme ztratit klid a také se v nás může 
usídlit mnohem větší strach o sebe, než jsme 
byli ochotni si přiznat.
O  Velikonocích uslyšíme, že se nemáme bát. 
Nebojme se! Nebojme se přiznat si, že nám 
uplynulé období ukázalo, že je pro nás důle-
žitější teplo našeho bytu než život jakéhokoli 
farníka, který zůstal bez práce, anebo moje 
lednice plná jídla než osud mrznoucích za-
hraničních migrantů.
Nebojme se! Nebojme se opouštět své bubliny 
a přijmout i fakt, že se zraníme. Nebojme se 
prosit za odpuštění i  odpouštět si. Nebojme 
se vrátit větě, že vztahy jsou pro nás důleži-
tější než majetek, punc pravdivosti.
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Poslední tři týdny jsme strávili v Brně na praxi 
v  Hospicu sv. Alžběty, respektive druhá půlka 
konviktu v  Praze v  Nemocnici pod Petřínem. 
Naše práce sestávala z  pomoci ošetřovatelům 
v  jejich denních úkonech a  také, a  především, 
z naslouchání pacientům. Než člověk zaklepal 
a vešel k jednomu z nich, nevěděl nikdy, co ho 
čeká, i když se s daným člověkem bavil už včera. 
Výkyvy byly značné, a tak jsme někdy vedli běž-
ný rozhovor, někdy jen naslouchali navenek ne-
souvislým slovům, která se potřebovala dostat 
ven, a někdy naopak jsme pacienty doprovázeli 
četbou nebo modlitbou.
Touto praxí se nám dostalo jedinečné příle-
žitosti být nablízku smrti v  různých fázích. 
A smrt, naše dobrá starší sestra,[1] nám mnohé 
ukázala. Jak v  jejím temném světle vyniknou 
příležitosti a potřeby každého, na koho ukáže! 
Vynikne tak především nedostatek času. Času 
k  nápravě vztahů. Horizontálních i  vertikál-
ních.  Ten bodec smrti je hřích (1 Kor 15,56), co 
dává smrti její nejobávanější moc, která nahání 
člověku úzkost a strach, je hřích. ... Napravme, 
co jsme zavinili ve své slabosti a hříšnosti, aby 
nás den smrti nezaskočil a my na poslední chví-
li marně nehledali čas k  pokání. Jedna postní 
doba, jeden den, jediná hodina, jedna dobrá 
zpověď: jak by se nám zdály tyto věci jiné v oné 
chvíli![2] Čas je také to nejcennější, co můžeme 
ostatním dát. Ovšem ne velkoryse z naší dobré 
vůle, ale proto, že „náš“ čas není náš. Křtem 
nám byl dán život nový, který patří Bohu. Náš 
čas patří Bohu a naším úkolem je naložit s ním 
náležitě podle jeho ceny, která je přesně stano-
vena Kristovým životem. Kristovou krví. 
Mysleme na to. Kristovým životem. Kristovou 
krví. 

————
[1] a  [2]:CANTALAMESSA, Raniero. Sestra smrt. Kos-
telní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. Du-
chovní život (Karmelitánské nakladatelství). ISBN 
80-71923-11-7.

Milí farníci, při učení na jednu z  letošních 
zkoušek jsem si pustil cédéčko s  Bachovými 
Braniborskými koncerty. Říkal jsem si, že mi to 
pomůže v koncentraci a nebudou mi tolik utí-
kat myšlenky jiným směrem. A bylo tomu sku-
tečně tak. Tedy až do chvíle, než začala mým 
pokojem znít první věta Braniborského koncer-
tu č. 6 B Dur. V celé této větě se totiž opakuje 
určitá melodie (např. v taktu 76), která mi ne-
kompromisně připomínala identickou melodii 
z jiné skladby. Ale jaké?!
Mé myšlenky hledaly všude možně, ale ne a ne 
na to přijít. Vyhledávací aplikace chytrých za-
řízení byly na to – vzhledem k  tak nepatrně 
malému počtu shodných tónů – krátké a mně 
nezbývalo než pátrat ve své paměti. Pár desítek 
minut mi to vzalo, nicméně výsledek se dosta-
vil. Je to melodie z  instrumentální části Offer-
toria České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. 
Hurá, mám to!
Nadšení z  dopátraného výsledku však během 
chvíle vystřídala otázka jiná. Pokud vyloučíme, 
že Ryba od Bacha těchto pár tónů opsal, jak je 
tato shoda možná? Stejný zdroj, stejná inspi-
race? Náhoda? Kde vlastně brali inspiraci ke 
svým dílům? Nevím…
Nejsem hudebním teoretikem ani znalcem, 
abych dokázal posoudit, do jaké míry byly lido-
vé melodie a harmonie v jistých dobách sklada-
teli běžně vkládány do vlastních skladeb, natož 
abych posoudil, zda je tato mnou objevená sho-
da tímto případem. Netroufám si ani zabíhat 
na pole filozofie k porovnávání Platónova světa 
idejí s křesťanským učením, abych rozklíčoval 
onen zdroj.
Zbývá mi tak vlastně jediné. Obdivovat krásu 
toho, jak Bůh nechává v  lidech rozezvučet je-
jich emoce, city, znalosti, schopnosti a  zkuše-
nosti, aby svět obohatili o to, co s Boží pomocí 
a inspirací vytvořili. Díky jedinečnosti každého 
z nás tak jistě vzniká nádherná mozaika, která 
z  nadlidské perspektivy před Tvůrcem krásně 
září a těší Ho, když se tu a tam dva dílky zablyš-
tí stejně.
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V uplynulých dnech jsme obdrželi krátký 
e-mailový pozdrav od dvou belgických 
biskupů:

 arcibiskup Jozef De Kessel (vlevo), ar-
cibiskup Mechelen-Brusel (vpravo), před-
seda Belgické biskupské konference
biskup Johan Jozef Bonny, biskup Antverp.

 Belgická biskupská konference 
prostřednictvím svého generálního sekre-
táře poslala všem farníkům tento dopis:

Překlad do češtiny:
Vážení bubenečtí farníci,
Vaše iniciativa modlit se za Belgii během 
jednoho měsíce nás zahřála u  srdce. 
Děkujeme za Váš elán pro společenství 
s  naší zemí. Zde, stejně jako všude na 
světě, způsobil koronavirus mnohé škody 
a nastolil řadu otázek. V našich rodinách 
umírali lidé, a  nemohli být doprovázeni. 
Svatby byly odloženy. Byly přesunuty křty, 
první svatá přijímání, biřmování. Mnoho 
profesí je přerušeno. Na děti a studenty je 
kladen velký nápor a pro mnohé je velmi 
obtížné vyjít s penězi.
Jako křesťané se odvažujeme prosit Kris-
ta, aby nám umožnil dívat se na realitu 
jinak, abychom nehledali, „proč“ je tato 
pandemie, ale „pro co“. Vidět horizont 
daleko za hranicemi nadcházejících mě-
síců a  důvěřovat ve skutečnou přítom-
nost Boha, který kráčí s  námi. Přijmout 
zkoušku naděje v naší modlitbě, aby nám 
otevřela oči a naučila nás správně rozlišo-
vat a být kreativní. Být křesťany, kteří se 
nechají nést svou vírou a  nesoustředí se 
sami na sebe, ale starají se o druhé, křes-
ťany, kteří z  pandemie učiní příležitost 
rozvíjet kreativitu ve službě druhým.
Jak říká papež František ve své modlitbě: 

„Pane, zveš nás, abychom využili tuto dobu 
zkoušky jako dobu volby. Je čas si vybrat, 
co je důležité a co pomíjí, oddělit to, co je 
nutné, od toho, co není. Čas přesměrovat 
svůj život směrem k tobě, Pane, a směrem 
k druhým.“
Drazí přátelé, toto jsou úmysly, které 
svěřujeme modlitbě, kterou se chystáte 
uskutečnit za naši zemi a za kterou jsme 
vám nekonečně vděční. I  my se v  této 
modlitbě spojíme spolu s vámi.
Kromě své modlitby nám nabízíte dar. 
Děkujeme. Jedno z  našich sdružení je 
zvláště potřebné: jedná se o  neziskovou 
organizaci Rafael, která je komunitou 
křesťanského života nabízející přijetí 
a ubytování ohroženým lidem. 
[www.rafaelcenter.be]



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.

Belgie
1. března 2021 – 4. dubna 2021
Pro mnohé může být překvapením, že Belgie 
jako samostatný a  nezávislý stát existuje te-
prve od roku 1830, stejně jako skutečnost, že 
tuto svou nezávislost získala na jednom ze 
svých nejbližších sousedů, a  to Nizozemsku, 
s  nímž (spolu s  Lucemburskem) dnes tvoří 
téměř legendární unii, předcházející bezcelní 
a  bezhraniční schengenský prostor, a  to tzv. 
Benelux.
Po francouzské revoluci a  po skončení napo-
leonských válek vídeňský kongres (1814–1815) 
mj. rozhodl o  vytvoření samostatného nizo-
zemského království, sestávajícího z  býva-
lých provincií burgundského a  španělského 
Nizozemí. Jak náboženská, tak i národnostní 
a ekonomická rozdílnost tohoto nesourodého 
území již roku 1830 vedla k  nepokojům a  re-
voluci, započaté v bruselském divadle, jejímž 
výsledkem bylo nucené uznání samostatného 
belgického státu. Neklid této doby dosvědču-
je i ne zcela logické stanovení hranic nového 
státního útvaru, jenž sice usiloval o status re-
publiky, ale v tehdejší monarchicky založené 
Evropě by těžko hledal stoupence, minimálně 
tak těžko, jak hledal svého krále. 
Zajímavostí je, že samotné slovo Belgie a pří-
davné jméno belgický vzniklo ve Francii: ta 
tímto termínem pojmenovala území bývalé-
ho španělského Nizozemska na rozlišení od 
ostatních částí Nizozemska, ale i na rozlišení 
od lutyšského církevního knížectví (s  nímž 
ale Belgičané tvořili náboženskou i jazykovou 
jednotu). 
Původní hranice Belgie zahrnovaly i  dnešní 
samostatné Lucembursko (přičemž část his-

torického lucemburského území zůstala na 
území Belgie a tvoří dnes tamní německy mlu-
vící společenství), jakož i  provincii Limburg, 
která se nakonec vrátila do nizozemského 
království. Tím (prvním) belgickým králem se 
nakonec stal německý princ von Sachsen-Co-
burg-Saalfeld jako Leopold I.
Dějiny Belgie v  posledních třech stoletích 
předurčují a stále ovlivňují politickou situaci 
tohoto bohatého a vlivného evropského státu: 
uměle vytvořený stát, postavený původně na 
odporu vůči nizozemské nadvládě, postupně 
ztrácí na své jednotnosti, a to i přesto, že ná-
rodním heslem Belgie je právě „V  jednotě je 
síla“. Stát je rozdělen na tři regiony (Valonsko, 
Vlámsko a  Brusel) a  tři společenství (fran-
couzské, nizozemské a německé), přičemž ka-
ždý region i společenství mají svůj parlament 
i  vládu a  neexistuje jediná politická strana, 
která by byla přítomna v celé Belgii a mohla 
by snadno vytvořit funkční federální vládu.
Jakkoli katolická víra tvořila jeden z podstat-
ných státotvorných prvků při vzniku Belgie 
a zdejší katolická církev se ještě v polovině 20. 
století velmi aktivně zapojovala do misionář-
ských aktivit zejména na africkém kontinen-
tu, dnes prochází velkou krizí jak duchovních 
povolání, tak i  morálního kreditu u  obyvatel 
Belgie. V  roce 2010 dokonce nuceně rezigno-
val biskup v Bruggách, na něhož vyšel najevo 
skandál, že od pěti let zneužíval vlastního sy-
novce.

Večer věnovaný Belgii – 1. března 2021:
18:15 prezentace základních informací (Bene-
dikt Dynybyl), historických a  náboženských 
souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring sou-
časného dění v zemi (Jiří Václavek)
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Půst, pokání, kajícnost – to jsou pojmy, 
které ke katolictví patří odjakživa, a  to 
tak silně, že se staly součástí našeho slov-
níku, aniž bychom už dnes nejen znali, 
ale především praktikovali jejich obsah. 
Osobní a  dobrovolné odříkání se něčeho 
příjemného, a to nejen jako prosba k Bohu 
za vyslyšení našich modliteb (kéž by to 
fungovalo aspoň takto!), ale především 
jako odčinění našich hříchů a pohoršení. 
A proto kdysi ve farnosti vznikla myšlen-
ka v postní době vykonat jednu pěší kající 
pouť. Zorganizovat to nebylo a není vůbec 
jednoduché. Proto děkuji těm, kteří si to 
vzali na starost: Adam a Anna Podojilovi.

Putování českou krajinou patří k  našim ob-
líbeným společným aktivitám. Díky účasti 
na přípravě farních poutí, které se konají je-
denkrát ročně, obvykle v březnu během po-
stní doby, máme možnost využít naši zálibu 
v alespoň malý prospěch farnosti. Pro uspo-
řádání poutí jsme zatím vybírali méně typic-
ká místa, která svojí hloubkou a historií stojí 
za udržení v paměti a zároveň umocňují ka-
jící ráz poutě. V posledních letech pouť smě-
řovala do Hájku k loretě ve františkánském 
klášteře nedaleko Červeného Újezdu a  do 
vzdálenějších Skoků u  Žlutice ke kostelu 
Navštívení Panny Marie. 
Pouť je připravována v předstihu, kdy naším 
úkolem je vymyslet cíl poutě a  návrh opti-
mální pěší trasy. Otec Miloš zajišťuje komu-
nikaci se správou poutního místa, případně 
autobusovou dopravu, je-li cíl poutě v méně 
dostupné oblasti, a  v  neposlední řadě du-
chovní program po dobu poutě.
Jednodenní putování v  tichosti je završeno 
společnou mší. Letošní rok bude pouť smě-
řovat do obce Svatý Jan pod Skalou ke koste-
lu Narození sv. Jana Křtitele.

Anna a Adam Podojilovi
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Milí farníci, 
stále více si uvědomuji, jak málo člověku sta-
čí pro život. Snažím se na této době hledat 
i nějaká pozitiva, a není to zas tak těžké. 
Myslím, že nejsem jediná, kdo se zbytečně 
zahlcoval věcmi, které nutně nepotřebuje, 
ať už to byly nejnovější lodičky, novější te-
lefon, lepší auto nebo vkusný bytový dopl-
něk z Ikey. Přichází mi na mysl myšlenka od 
Matky Terezy: „To, co nepotřebuji, mě zatě-
žuje.“ A mám někdy pocit, že se zahlcujeme 
věcmi, které k životu skutečně nepotřebuje-
me, a  jen tím přehlcujeme naši planetu ne-
potřebnými věcmi, které ji zbytečně zatěžují. 
Jak jistě slýcháte i v poslední době od papeže 
Františka, který často mluví i o ekologii a vy-
bízí nás k  zastavení a  přemýšlení nad tím, 
co se děje s  naším společným domovem. Je 
lehké se ztotožnit se svou rodinou, komu-
nitou, státem – ale jde to s celou planetou? 
Pojďme to zkusit a něco s tím udělat. Ať už 
to bude maličkost, že si na nákup vezmeme 
vlastní tašku, pytlíky na ovoce, zeleninu 

a pečivo, při procházce lesem posbíráme pár 
věcí, které do lesa nepatří, koupíme si jen 
tolik jídla, kolik skutečně potřebujeme, aby-
chom nemuseli potraviny po uplynutí spo-
třební doby vyhazovat, a nebo třeba jednou 
týdně můžeme vynechat maso, postní doba 
k tomu přímo nabádá. Vím, že každý z nás je 
jen kapkou v oceánu, ale vydatný déšť také 
začíná pouhou kapkou.

Ráda bych Vás zase poprosila o upečení be-
ránků nebo mazanců, které zavezu do azylo-
vého domu pro muže v Bubenči. Myslím, že 
je to už taková naše pěkná tradice, a klienti 
azylového domu jsou každý rok překvapeni, 
že na ně někdo myslí. 
Upečené skvosty přineste ve středu 31. 3. 
2021 mezi 17:00–18:30 k faře a já je příští den 
odvezu do azylového domu, aby je pánové na 
Velký pátek již mohli mít u sebe.
Poprosím Vás, abyste přinášeli beránky 
i mazance zabalené.
Děkuji.
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Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: 
pro farníky je připravený biblický večer na faře 
každou středu v  18:30, pro ostatní je nahraná 
biblická hodina na speciálním youtube kanálu.

Biblický večer: 

3. března 2021
111. TŘETÍ ZKOUŠKA: VODA ZE SKÁLY
Exodus 17, 1–7
Putující Izrael se dostává až na jih Sinajského 
poloostrova, na poušť Sin, na místo bez pitné 
vody. Lidé unavení z cesty se již po několikáté 
osopí na Mojžíše a  remcají proti němu. Zapo-
mínají na zázračné vysvobození, na přechod 
Rudým mořem, nejsou dostatečně vděční za 
každodenní pokrm, nedokáží se zcela spoleh-
nout na Hospodinovu péči. Mojžíš se modlí za 
sobě svěřený lid a Hospodin na jeho modlitbu 
odpovídá: nechává ze skály vytrysknout pra-
men pitné vody. To vše se odehrává na místě 
zvaném Massa a Meriba.   

10. března 2021
112. BITVA S AMALEKEM
Exodus 17, 8–16
Tento příběh ukazuje jiný typ nebezpečí, na 
který mohou Izraelité při putování pouští na-
razit: nepřátelství tamějších domorodců. Izrae-
lité se na poušti stávají opravdovými pozemský-
mi „bezdomovci“: opustili jistotu Egypta, kde 
měli přidělené vlastní území, a  dokonce ani 
nebyli nuceni klanět se egyptským božstvům 
a mezi sebe je nepřijímají ani národy, s nimiž je 
po tuto dobu pojí nouze a chybějící vlast. Boží 
vyvolení se projevuje prazvláštním způsobem: 
nesmí splynout se žádným jiným národem ani 
náboženstvím. Bude to doslova boj o přežití. 

17. března 2021
111. JETHROVO POŽEHNÁNÍ A RADA
Exodus 18, 1–27
Zajímavá postava, která se najednou vynoří 
v biblickém prostředí, je Mojžíšův tchán: zastu-
puje odlišný, i  když spříbuzněný národ. Před-
stupuje před Mojžíše, jehož nezaměnitelnou 
roli vůdce vyvoleného národa nelze zpochyb-
nit a  jehož Bůh  žárlivě střeží a  chrání i  přes 
jeho nedostatky a chyby. Lidsky vzato v nejmé-
ně vhodnou chvíli, kdy se teprve formuje ten 
správný lid, kdy se teprve učí, jak vzdávat chvá-
lu a dík Hospodinu, kdy od něho dostává první 

jasná nařízení, kdy dokonce bojuje o  přežití, 
mu tento muž, nepatřící do Mojžíšovy skupiny, 
dává požehnání a rady. 

24. března 2021
SDÍLENÍ
Exodus, kapitoly 15–18
Boží Slovo je slovo života: smyslem toho, že 
Bůh mluví k  lidem v každé generaci, je zasáh-
nout jak život jednotlivce, jenž v  Boha uvěří, 
tak i život věřící komunity, která se hlásí k círk-
vi. Přečtené a vysvětlené Boží Slovo tak může 
činit zázraky stejně, jako kdysi. Přijďte si je vy-
slechnout anebo se o ně podělit.       

Youtube kanál BIBLICKÁ HODINA V BUBEN-
ČI:

008 ZEMĚPIS IZRAELE
Dnešní Izrael je relativně malá země a  bez 
osobních znalostí tamní geografie můžeme na-
být dojmu, že hory jsou hory, nížina je nížina 
a údolí je údolí, jak je známe z Evropy. Opak je 
pravdou: na zmíněném malém území se mění 
jeho charakter doslova na každém kilomet-
ru. Kousek od rušného Jeruzaléma je proslulé 
pouštní údolí smrti, z  Galileje do nedalekého 
Judska se dostanete obtížně pouze přes hory, 
a když opustíte poušť a přijdete do Jericha, ne-
věříte vlastním očím, jak úrodná půda je najed-
nou před vámi. Na závěr prezentace se vydáme 
s  Pannou Marií na cestu z  jejího rodného Na-
zareta k její tetě Alžbětě, která bydlí v horách, 
a možná lépe a více pochopíme, co Ježíš dokáže 
způsobit v každém, kdo ho do svého života při-
jme jako ona. 
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Modlitba nad dary

Chléb a  víno, které byly na začátku křesťan-
ství přinášeny samotnými věřícími (střídali 
se v tom, kdo upekl chléb a kdo přinesl víno), 
jsou již v rukou kněze, ten je od věřících přijal, 
položil na oltář a modlí se nad nimi: modlitba 
v tento okamžik je zvláště důležitá proto, že 
proměna chleba a vína nebude aktem kněze, 
ale samotného Boha. A je čas, aby si to uvědo-
mil jak on (přednáší příslušnou modlitbu), tak 
i přítomný lid (odpovídá Amen).    

Pokračování Všeobecných pokynů k  řím-
skému misálu:

Eucharistická modlitba

78. Nyní začíná střed a vrchol celého slavení 
eucharistie, totiž vlastní eucharistická mod-
litba, tj. modlitba díkůvzdání a  posvěcení. 
Kněz vybízí lid, aby pozvedl srdce k  Pánu 
modlitbou s díkůčiněním, a zahrnuje všech-
ny do této modlitby, kterou vysílá jménem 
celého shromáždění skrze Ježíše Krista 
v Duchu Svatém k Bohu Otci. Smyslem této 
modlitby je spojení celého shromáždění vě-
řících s Kristem ve vyznávání velikých činů 
Božích a v podání oběti. Eucharistická mod-
litba vyžaduje, aby jí všichni naslouchali 
s úctou a mlčky.

79. Hlavní prvky, ze kterých se skládá eucha-
ristická modlitba, se mohou rozlišit takto:

a) Díkůvzdání (vyjádřené zvláště prefací): 
kněz jménem veškerého svatého lidu osla-
vuje Boha Otce a vzdává mu díky za celé dílo 
spásy nebo za jeho určitou část podle různé-
ho charakteru dne, svátku či doby.

b) Aklamace: celé shromáždění se připojuje 
k  nebeským zástupům a  zpívá Svatý; tato 
aklamace je součástí eucharistické modlitby, 
pronášejí ji všichni společně s knězem.

c) Epikléze: církev zvláštními prosbami vy-
prošuje sílu Ducha Svatého, aby věřícími při-
nesené dary byly proměněny, a  tak se staly 
Kristovým tělem a krví, a aby neposkvrněná 
oběť byla ke spáse těm, kdo na ní budou mít 

účast při svatém přijímání.

d) Zpráva o ustanovení a proměňování: slo-
vy a  činy Kristovými se koná oběť, kterou 
Kristus ustanovil při poslední večeři, když 
obětoval své tělo a krev pod způsobami chle-
ba a vína, dal je apoštolům k jídlu a pití a dal 
jim příkaz, aby toto tajemství nepřetržitě 
slavili.

e) Anamnéze: církev plní příkaz obdržený 
skrze apoštoly od Krista Pána a  slaví Kris-
tovu památku vzpomínkou zvláště na jeho 
požehnané utrpení, slavné vzkříšení a nane-
bevstoupení.

f ) Podání oběti: při slavení této památky cír-
kev, a to především ta, která je tu teď shro-
mážděna, obětuje v  Duchu Svatém neposk-
vrněnou oběť Otci. Církev usiluje dosáhnout 
toho, aby se věřící učili obětovat nejen ne-
poskvrněnou oběť, ale i sami sebe, aby byli 
den ze dne Kristem prostředníkem vedeni 
k sjednocení s Bohem a mezi sebou, aby tak 
Bůh byl všechno ve všem.

g) Prosby: jimi se vyjadřuje, že eucharistie se 
slaví ve společenství s celou církví jak nebes-
kou, tak pozemskou, a že se přináší oběť jak 
za ni, tak za všechny její členy, živé i mrtvé, 
kteří jsou povoláni k  účasti na vykoupení 
a spasení získaném Kristovým tělem a krví.

h) Závěrečná doxologie: jí se vyjadřuje osla-
va Boží; stvrzuje a uzavírá ji aklamace lidu: 
Amen.
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str. 29 – slp. 2

4. prosince darovala Barbara 
Pravdová, choť obchodníka 
s krupicí v Předním Ovenci, 
baldachýn k obrazu Panny 
Marie Karlovské, nacházející-
mu se ve zdejším kostele1, kte-
rý byl zhotoven z červeného 
manšestru a opatřen nepravý-
mi stříbrnými bordurami.

Pamětihodné události roku 
1837.

str. 29 – slp. 12
29. března zemřel v Předním 
Ovenci na nedokrevnost no-
hou Václav Čapek, pensiono-
vaný vorař, katol. náboženství, 
vdovec, ve věku 100 roků. 
Kdyby jej nepostihlo neštěstí 
v podobě slepoty, zůstal by či-
norodý až do posledních chvil 
svého života, jinak totiž vždy 
vypadal silný a zdravý.

str. 29 – slp. 2

4. května daroval Matěj 
Drozda, majitel domu č. p. 47 
v Předním Ovenci, mládeži 
předně-ovenecké školní 
prapor z červeného damašku, 
opatřený dvěma obrazy. Na 
jedné straně tohoto praporu 
se nalézá P. Ježíš žehnající ma-
ličkým, na straně druhé pak 
svatý Gothard, patron bube-
nečského farního kostela.
[Jinou rukou připsáno:] Jos. 
Lederer, obč[an] a obchodník 
Matěj Babenek, d[tto]
foto: Mgr. Štěpán Duháň
transliterace, transkripce 
a překlad: PhDr. Miroslav 
Kunštát, Ph.D. 

1  Obraz Panny Marie není dochován a není ani známo, kde visela jeho kopie. Originální oltářní obraz Na-
nebevzetí Panny Marie se nachází na hlavním oltáři v kostele Panny Marie a Karla Velikého v Praze–Karlově. 
Pozn. P. Miloš
2 Rozvržení textu ve sloupcích je na s. 29 přerušeno nadpisem pasáže o roce 1837, sahajícím přes oba sloupce. 
Pod nadpisem jsou následující děje opět zapsány po sloupcích. Pozn. M. Kunštát
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Modlitba za Belgii / 1. 3. 2021
Tato země je důkazem, jak moc a relativně rych-
le se může změnit nejen jednotlivec, ale i  celá 
komunita. Zatímco některé africké země, jako 
je Kongo nebo Rwanda a  Burundi, si budou ve 
svých dějinách dlouho připomínat poměrně 
drastické zacházení se svými obyvateli ze strany 
belgických důstojníků, řada lidí zejména v  Ev-
ropě na Belgii a  její pohostinnost dnes nedá do-
pustit. Donedávna bašta katolicismu, dodávající 
misionáře do různých částí zeměkoule, kde se 
křesťanství zatím neuchytilo, dnes zápasí s akut-
ním nedostatkem duchovních povolání a farnosti 
bez kněze jsou v  této zemi již zcela běžnou sa-
mozřejmostí. Modlíme se za zemi, která se stala 
navíc centrem Evropské unie i NATO.   

Křížové cesty / 12., 19., 26. 3. 2021
Součástí křížových cest je putování od jednoho 
zastavení k  druhému, spojené s  fyzickou náma-
hou, která má věřícím připomenout námahu 
a  obtíže, které musel absolvovat náš Spasitel, 
když na cestě z Pilátova paláce na vrch Kalvárii 
nesl těžké neotesané břevno kříže, které se ná-
sledně stalo jeho smrtelným ložem. Z  důvodu 
minimalizování možného šíření nákazy v kostele 
letos bude putujícím za nás všechny pouze kněz: 
u každého ze čtrnácti zastavení poklekne, posto-
jí a chvíli bude meditovat: témata úvah budou vo-
lena tak, aby provokovala, oslovovala a přinutila 
nás přemýšlet. Důležité je však přijít včas (tzn. 
nejpozději v 16:55), aby se zájemci o křížovou ces-
tu včas a v bezpečných rozestupech posadili do 
kostelních lavic.

Pomazání nemocných / 7. 3. 2021
Svátost nemocných je jednou ze svátostí, které 
nám Kristus zanechal pro život, jaký je: stejně 
jako ostatní, i tato svátost má své přesné a neza-
měnitelné určení: lidé vážně ohrožení smrtí buď 
svým stářím anebo vážným onemocněním nemu-
sejí být při odchodu z tohoto světa opuštěni ani 
tehdy, kdyby vedle nich a s nimi nikdo z blízkých 
nemohl být. Víra ve věčný život v sobě zahrnuje 
i  víru v  duchovno: takže stejně jako ten fyzický 
prostor může být naplněný blízkostí někoho ži-
vého, i  tento „prostor“ duchovní může naplnit 
svou podstatou a  přítomností Ježíš, pravý Bůh 
a pravý člověk. Pomazání nemocných bude letos 
udělováno buď v domácnostech (nechodící), ane-
bo na osobní pozvání na některou ze čtyř neděl-
ních mší.  

Pěší kající pouť / 13. 3. 2021
Před rokem byla tato pouť poslední společnou 
farní akcí, po níž bezprostředně následovalo vy-
hlášení prvního nouzového stavu a zákaz jakého-
koli shromažďování včetně bohoslužeb. Uplynul 
rok a všichni bychom si přáli, aby letošní pěší ka-
jící pouť mohla být poděkováním za to, že jsme 
přežili nejen jako jednotlivci různá onemocnění 
včetně covidu, ale především jako komunita růz-
ných povah i názorů, včetně toho, zda je, či není 
vhodné v této době organizovat nějaké společné 
a společenské akce či aktivity. Ať je v tuto sobotu 
jakákoli situace a  jakékoli počasí, v  pokoře jde-
me za Pánem Bohem prosit či děkovat. Zájemci 
se sejdou v 8 hodin na pražském Hlavním nádraží 
anebo o hodinu později na nádraží v Srbsku.     

Třetí skrutinium katechumenů / 21. 3. 2021
První informace o  průběhu křestních obřadů 
máme paradoxně z  doby, kdy křesťané neměli 
svobodu, byli pronásledováni a  oficiálně se ne-
mohli stýkat, protože prozrazení místa setkávání 
s  sebou neslo ohrožení celé komunity a  konfis-
kace majetku těch, kteří ji k sobě pozvali. Přesto 
to bylo právě silné společenství, které udivovalo 
pohany, myslící pouze anebo především na sebe: 
když zabili jednoho křesťana, další se ujali jeho 
blízkých a pomohli jim, i když tím často ukázali 
sami na sebe; když někdo z nich přišel o majetek, 
bylo samozřejmostí, že ostatní křesťané mu da-
rovali ze svého jmění. Ani letos není jednoduché 
přijímat křest v  komunitě, přesto díky mnoha 
obětavým lidem to i u Sv. Gotharda stále funguje.   

Mše ke cti bl. Karla Habsburského / 28. 3. 2021
Zemřel 1. dubna 1922 ve věku 34 let. Aniž by o to 
jakkoli usiloval, stal se rakouským císařem a čes-
kým i uherským králem. Přestože se narodil na 
zámku v Rakousku, docela obstojně mluvil i čes-
ky a nebyl mu cizí ani odříkavý život obyčejných 
lidí. Byl vojákem, a přesto ze světových státníků 
byl jediným, který otevřeně vyzýval k  ukonče-
ní světové války, a  to i  za cenu kapitulace jeho 
rodné země. Aniž by musel, ve svých 24 letech se 
oženil a ve svém manželství prakticky ukázal, že 
křesťanství se žije každý den a  ve všech oblas-
tech: jeho láska neznala hranice a jeho milování 
bránění početí: spolu s italskou manželkou přija-
li s láskou osm potomků. Bl. Karla Habsburského 
a  jeho ostatky uctíme při mši svaté na Květnou 
neděli.
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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
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. 3. 2021 modlitba za Belgii (18:15)
5. 3. 2021 výstav Eucharistie (17:00)
6. – 7. 3. 2021 pomazání nemocných (17:30; 7:00; 9:00; 10:30)
9. 3. 2021 setkání akolytů (17:30)
12., 19., 26. 3. 2021 křížová cesta (17:00)
13. 3. 2021 pěší kající pouť (8:00–16:00)
14. 3. 2021 příprava k biřmování 3 (15:00)
14. 3. 2021 příprava rodičů ke křtu dítěte (17:00)
18. 3. 2021 zasedání Ekonomické rady farnosti (18:00)
19. 3. 2021 slavnost svatého Josefa (17:30)
20. – 21. 3. 2021 sbírka na Arcidiecézní charitu (17:30; 7:00; 9:00; 10:30)
21. 3. 2021 třetí skrutinium katechumenů (9:00)
22. 3. 2021 zádušní mše za P. Vojtecha Homolu (17:30)
26. 3. 2021 slavnost Zvěstování Páně (6:30)
28. 3. 2021 mše svatá ke cti bl. Karla Habsburského (9:00)

Obřady a bohoslužby během Svatého týdne a Velikonoc budou upřesněny 
podle aktuální epidemiologické situace v ČR a platných vládních nařízení.

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


