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Vážení a milí farníci,
při naší společné četbě Bible a  naslouchání 
jejímu výkladu putujeme už několik týdnů 
spolu s  izraelským lidem z  Egypta do zaslí-
bené země. Příběh, který většina z  nás zná 
hodně zestručněný v  podobě zázračného 
vysvobození, přechodu Rudým či Rákosovým 
mořem, tajuplných Hospodinových zásahů 
v podobě many a křepelek, ale i nenadálého 
vytrysknutí pramene pitné vody ze skály či 
vítězství v  nerovnoměrném vojenském boji 
s  mnohem silnějším nepřítelem. Těch biblic-
kých čtyřicet let putování se nám může jevit 
jako jedna velká událost, kde se lidé zkrátka 
jen nechávají vést a o vše ostatní se stará mís-
to nich a za ně samotný Bůh.
Hlubší ponor do Božího Slova nám však při-
blíží tuto důležitou etapu židovských dějin 
natolik detailně, že se z  role pasivních divá-
ků a čtenářů dostáváme přímo a aktivně do 
děje, když se nejednou i my spolu s těmi pout-
níky cítíme ohroženi fyzicky i morálně, když 
máme hlad anebo nemáme co pít, když neví-
me, co bude zítra a kolik nás vlastně přežije. 
Pokud vůbec…
V okamžicích, kdy se nadechneme po těžkém 
boji, počítáme ztráty na majetku i  životech, 
cítíme se totálně zdecimovaní předchozími 
týdny a  měsíci, nedočkáme se ani od Hos-
podina, ani od Mojžíše jako jeho vyvoleného 
a  nám darovaného vůdce žádného rozmaz-
lování, žádného pochopení pro naše slabosti 
a žádných úlev… Hora Sínaj, u níž se odehraje 
událost zázračného daru vody, vítězství nad 
Amálekem a  setkání s  midjánským knězem 
Jithrem, se stává místem zjevení Božího řádu. 
Zatímco my jsme se již spokojili s tím, že umí-
me (možná) vyjmenovat Desatero, lid se ho 
učí zachovávat. V  konkrétních událostech, 
v  každodenních příbězích. O  jejich naplňo-
vání mají své představy, Mojžíš je však někdy 

více, jindy méně trpělivě upozorňuje, že mají 
hledat nikoli své dobro, ale dobro Boží: Bůh 
totiž nechce zachránit jednotlivce ani jednot-
livé rody či rodiny, ale svůj lid. Jako Jeho, jako 
Boží lid. Přikázání ze Sínaje byla nejen ve své 
době, ale i dnes stále jsou revolučními právě 
tím, že jejich dokonalost se naplno projeví 
pouze v komunitě. Jakoby se už předem počí-
talo s tím, že své místo v ní budou mít přede-
vším lidé selhávající (počínaje pochybujícím 
Mojžíšem a  konče právem ukřižovaným zlo-
čincem po Ježíšově pravici, anebo… mnou?), 
poctivě a  pokorně si uvědomující tuto svou 
nedokonalost, protože jediným dokonalým 
Pánem, Králem a Zákonodárcem je Bůh.
A  lid se bude učit lásce k  Němu skrze lásku 
k druhým, a to takovou, která nebude druhé-
ho posuzovat ani odsuzovat, ale bude ho přijí-
mat, bude mu odpouštět a bude se nabízet za 
jeho záchranu. Izrael tomu příliš nerozumí, 
i když ho vede muž, jenž s Bohem mluví pří-
mo a často. Bude se to muset učit. Jak dlouho? 
Biblických čtyřicet let je pro Židy srozumitel-
nou odpovědí. Než se to naučí. Řeku Jordán 
už Mojžíš nepřekročí: jeho obětavý osud na-
značuje roli jiného Zachránce, který ačkoli je 
vynikajícím Učitelem a  ztělesněnou posluš-
nou Láskou, neusiluje o  záchranu sebe, ale 
sám sebe daruje, aby tak zachránil druhé.
Čtyřicet dnů letošní postní doby máme za se-
bou. Každý z nás ve svém svědomí nejlépe ví, 
kam se za tuto dobu posunul. Zda zůstal stát 
na místě, zda je stále zahleděný na sebe a na 
svou záchranu, anebo zda díky letošní postní 
době vidí víc a lépe potřeby kolem sebe. Zda 
může dnes, po Velikonoční neděli, říct, že 
mu více záleží na druhých než na sobě, zda 
někomu pomohl, aby se v církvi či v naší far-
nosti cítil lépe a milovaně, zda i skrze roušku 
a  respirátor objevil novou tvář a  nové srdce 
hladové po Božích jistotách.
Možná nás napadne, že to v této době nejde. 
Při četbě knihy Exodus si však uvědomuji, že 
paradoxně nemohlo být pro Izraelity absurd-
nější prostředí, kde se měl učit vzájemnosti, 
než právě poušť. Kde bylo jaksi přirozené my-
slet nejdříve na to, zda přežije jednotlivec…
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Jedním z hlavních témat, na která jsem se sou-
středil v době postní, byla moje modlitba. Poku-
sil jsem se ji postavit do světla kříže a spatřit, co 
jsem do té doby neviděl, protože jsem nechtěl 
nebo protože už jsem otupěl. Podobnou myš-
lenku jsem už dříve převzal z knihy První kroky 
v modlitbě kardinála Lustigera, svého času pa-
řížského arcibiskupa. Rád bych se s vámi o tuto 
inspiraci podělil. Věřím, že ji dokáže uchopit 
každý, a  i  když se možná zdá prostá, tak z  ní 
může vyrůst silný kmen opory.
Nejjednodušším způsobem modlitby je kříž. 
Velkým křížem, který se do naší liturgie dostá-
vá až po několika staletích církve, značíme celé 
své tělo. Je modlitbou těla i  ducha, celá naše 
existence se připojuje a je uchvacována Bohem 
a jeho láskou, kterou nám dává.
Křížem se ale neznamenáme my sami. Pouze 
připomínáme toto znamení, které nám dal ně-
kdo jiný. Při křtu a při svátosti biřmování. Kdo 
nám tedy dal toto znamení, které nás zcela ur-
čuje a pohlcuje? Kněz, resp. biskup, řekneme si. 
Ano, dala nám je tedy církev – dal nám je Kris-
tus. Připomínáme si tak především společen-
ství, do kterého patříme, společenství všech, 
kterým bylo toto znamení z  Boží milosti ne-
smazatelně dáno. Ať je nám tedy toto znamení 
připomínkou nekonečné Boží lásky a  našeho 
povolání na toto volání odpovídat.
Požehnané a nadějeplné velikonoční svátky

Milí farníci,
je to asi jako když dítě dostane nové, větší kolo. 
Jeho oči září radostí, nadšením a  zároveň ne-
dočkavostí nasednout a  jet. Po chvilce však 
přichází nejistota: „Zvládnu to?“ Řídítka jsou 
o  něco širší, rám je větší, sedlo je výš… Malé 
drcnutí do řídítek by mohlo znamenat pád na 
zem. Každým ujetým metrem se ale jistota v jíz-
dě zvyšuje a mámě, která při mně ještě minulý 
rok běhala, ujíždím a už mě nedoběhne.
Asi by nás v  této situaci ani nenapadlo pře-
mýšlet o tom, že by děti na nové kolo nechtěly 
nasednout s odůvodněním, že je to nad jejich 
aktuální limity a tuto svou nejistotu nehodlají 
podstupovat. Jejich nejistoty jsou mnohoná-
sobně překonávány jejich touhou dostat se dál 
a být rychlejší. Děti zkrátka nepotřebují studi-
um nejrůznějších vědních oborů, aby dokázaly 
identifikovat svoje omezení a  s  pomocí odbor-
níků je překračovaly a posouvaly.
Čím je však člověk starší, tím více se před svými 
limity zastavuje. Jako se ale ono dítě nakonec 
chytne řídítek a vyrazí vpřed, mělo by nás roze-
znání našich vlastních hranic vést nikoli k  za-
stavení, nýbrž k  jejich překročení a vykročení 
kupředu.
Vstupujeme do velikonoční doby, kdy vrcholí 
Ježíšův příběh. Znám ho nazpaměť, a  tak už 
ani vlastně moc nepřemýšlím, k  čemu všemu 
v  něm dochází. Přesto, a  možná právě proto, 
bych sobě i vám přál znovuobjevit a žít příběh, 
kde nejsou veškeré nejistoty a  limity koncem, 
ale podepřeny důvěrou v Otce jsou cestou k no-
vému životu.
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Těch dopisů z různých částí světa jsme již 
dostali mnoho. V uplynulých dnech dora-
zil rovněž jeden z dalekého středoameric-
kého státu Belize: 

Překlad do češtiny:
3. března 2021

Drahý otče Miloši,
 
zdravím Vás z  Belize ve Střední Americe! 
Váš dopis z 15. ledna 2021 mne velmi potěšil. 
V duchu papeže Františka jste Vy a Vaše far-
nost překročili vlastní hranice a  propojili 
ruce se všemi lidmi dobré vůle, se sestrami 
a  bratry v  Bohu. Vědomí, že na vás někdo 
myslí a modlí se za vás, přináší lidu i církvi 
velmi dobrý pocit. Vašich dubnových mod-
liteb za Belize a církev v Belize si tu velice 
vážíme.

Belize bylo mnoho let anglickou kolonií. Ne-
závislost získalo v roce 1981. Naší hlavní řečí 
je angličtina, ale jsme multietnická země 
hraničící na severu s  Mexikem a  na jihu 
a západě s Guatemalou.
 
Římské katolictví je v  zemi jedním z  hlav-
ních náboženství spolu s  metodistickou 
a  anglikánskou církví. Naše římskokatolic-
ká církev se zrodila na počátku 19. století. 
Naším prvním biskupem byl Ital. Já jsem 
v  současnosti devátým biskupem diecéze 
Belize City–Belmopan a  jsem třetím zdej-
ším biskupem narozeným v Belize.
 
V naší diecézi je 12 farností, pět se nachází 
v Belize City a zbylé jsou v dalších částech 
země, které nazýváme distrikty. V  Belize 
jsou úředními jazyky angličtina, španěl-
ština, belizská kreolština, mayské jazyky 
a garífuna. Belize je domovem pro řadu ná-
rodů a ras včetně Číňanů z Taiwanu, Indů, 
Libanonců, Haiťanů, Afričanů (převážně 
z Nigérie) a mnoha Kanaďanů a Američanů 
v důchodu.
 
Katolická populace tvořila kdysi 67 %, ale 
nyní klesla pod 50 %, která tvoří přibližně 
400  000 lidí. Kromě naší oddanosti Naší 
Paní z  Guadalupe, Našemu Pánu z  Esqui-
pulas a Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu se mů-
žeme chlubit rovněž mnoha vynikajícími 
římskokatolickými školami. V  Belize jsme 
jejich udržení věnovali mnoho času. Právě 
v  těchto školách se snažíme zasadit zrnko 
víry skrze svátosti a nauku církve.
 
Ve svých dubnových modlitbách se prosím 
přimluvte u Vašeho bubenečského patrona 
za mladé muže a ženy v našich katolických 
školách zde v Belize. Ať vidí, jak důležité je 
být štědrý k církvi, a stávají se řeholnicemi, 
mnichy či kněžími pro naši církev.
 
Nechť je svatý Josef, muž svatý a spravedli-
vý, navěky naším průvodcem a ochráncem. 
Bůh žehnej nám všem!

 Lawrence Sydney Nicasio



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.

Belize
5. dubna 2021 – 2. května 2021

Z  Evropy se v  dubnu přesuneme do Střední 
Ameriky, kde leží stát s názvem, který mu dali 
patrně první Evropané, hledající v těchto kon-
činách zlato, a to podle řeky, protékající tímto 
územím: takto Španělé rozuměli domorodé-
mu mayskému obyvatelstvu, které zde žilo 
celé tři tisíce let před jejich příchodem. I když 
Španělé nakonec museli v roce 1862 ustoupit 
Britům, kteří svou kolonii nazvali Britským 
Hondurasem. Takto ji znal celý svět až do 
roku 1973, kdy se obyvatelstvo rozhodlo pro 
dnešní pojmenování, a  jako poslední britská 
kolonie na americké pevnině vyhlásilo 21. září 
1981 nezávislost.
Tento krok se neobešel bez konfliktu, v němž 
paradoxně bývalý kolonizátor sehrál důleži-
tou roli protektora svobody a nezávislosti, a to 
před sousední Guatemalou, která argumento-
vala historickými nároky na bývalé španělské 
území. I  když nakonec pod mezinárodním 
tlakem Guatemala Belize v  roce 1991 uznala, 
ještě o pět let později prohlásila toto území za 
svůj department, zahrnutý i ve státní ústavě.
Jednou nohou v Karibiku, druhou ve Střední 
Americe představuje tento stát o  rozloze ne-
celých 23 tisíc km2 jeden z posledních nepro-
bádaných pozemských rájů. Deštné pralesy 
nejenže jsou domovem mnoha vzácných zví-
řat, ptáků, stromů i rostlin, ale ukrývají v sobě 
i  památky mayské civilizace, která dávno 
před tou evropskou znala výpočet kalendáře, 
některá matematická pravidla a  dokázala si 
poradit i  se složitými stavebními technikami, 
srovnatelnými s egyptskými pyramidami. 

Historickou zvláštností tak bezesporu je i fakt, 
že nyní zde žije podstatně méně obyvatelstva 
než v dobách Mayů, takže v Belize je nejnižší 
hustota obyvatelstva v zemích Střední Ameri-
ky: díky četným migracím v minulosti, a to ne-
jen v důsledku kolonizační politiky, ale i blíz-
kosti jinými kulturami obydlených ostrovů. 
Při studiu o Belize se tak možná někteří z nás 
poprvé setkají s pojmy jako mesticové, kreolo-
vé nebo garifuna.  
Pestrá směs ras a kultur s sebou přináší i ná-
boženskou rozmanitost. Nejblíže k  původní-
mu náboženství sice mají zbytky mayského 
obyvatelstva, moderní Mayové se však obvykle 
hlásí k některé z forem křesťanství anebo hle-
dají kořeny své tradice, přičemž lidské rituál-
ní oběti nahrazují obětí kuřete, kakaa anebo 
likéru z  cukrové třtiny. Nejsilnější skupinu 
i  přes výrazný pokles v  poslední době před-
stavují římští katolíci, asi třetina obyvatel se 
hlásí k některé z protestantských tradic a té-
měř čtvrtina Belizanů o  sobě prohlašuje, že 
jsou ateisté.
Návštěva tohoto středoamerického státu by 
byla určitě pro mnohé velmi atraktivní a  ne-
nechali by si ujít korálové útesy, plavbu lodí do 
legendárního mořského závrtu Blue Hole ane-
bo návštěvu mennonitské komunity ve městě 
Orange Walk. Nejen geografická vzdálenost 
a finanční náročnost, ale i covidová pandemie 
však tuto návštěvu odsouvají do pozice dovo-
lenkových či poznávacích snů.

Večer věnovaný Belize – 5. dubna 2021:
18:15 prezentace základních informací (Mi-
chal Dratva), historických a  náboženských 
souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring sou-
časného dění v zemi (Eva Kličková)
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Dobrý novinář je pro každou komunitu či 
firmu velkým darem. Nejen proto, že umí 
napsat a správně zviditelnit to, na co by 
se jinak zapomnělo, anebo připomenout 
široké veřejnosti události, které přesahují 
rámec každodennosti, ale i proto, že na-
stavuje zpětné zrcadlo těm, o nichž se píše. 
Čtenář nebo divák totiž může následně 
sám vyhodnotit pravdivost napsaného 
či natočeného materiálu. V naší farnosti 
těch dobrých a slušných novinářů máme 
hned několik. Díky dětské upřímnosti jsem 
jednu dubnovou neděli 2019 narazil na 
jednu z nich. 
Tereza Hellerová.      

Náš Honzík se před dvěma lety během podá-
vání ruky po nedělní mši zeptal otce Miloše, 
proč k nám ještě nikdy nepřišel na návštěvu. 
Zasmáli jsme se dětské upřímnosti a  připo-
jili jsme se s manželem k pozvání. Po delším 
hledání termínu (všichni víme, kolik toho 
otec má) mohl Honzík (tehdy ještě) ve škol-
ce hlásit v pátek paní učitelce, že o víkendu 
k nám přijde pan farář. Během návštěvy se 
otec Miloš zmínil, že by bylo dobré občas při-
pravit nějaké články pro média. Informovat 
o aktivitách ve farnosti, napsat do novin po-
zvánky na kulturní i duchovní akce. Dát vě-
dět „ven“ o projektech farní charity. Myslela 
jsem původně, že jen občas pomůžu napsat 
článek někomu jinému, kdo to bude mít na 
starosti. Ale otec Miloš měl pro mě očividně 
jiný úkol. A  svěřil mi na starost propaga-
ci Farnosti Bubeneč. Vytanulo mi na mysli 
možná to stejné co všem, kteří se ve farnosti 
chopili nějaké služby: „Dokážu to? Mám na 
to sílu a čas?“ Času není nikdy dost… a ne-
bylo ani tenkrát. Slavnostní květnovou mši 
celebroval papežský nuncius Daniel Balvo, 
a  protože se jeho požehnáním zároveň ote-
vřelo nově zrekonstruované farní centrum, 

bylo nutné napsat článek hned, ještě v nedě-
li a okamžitě ho rozeslat médiím. 
A  tak postupně vznikaly články o  advent-
ní charitativní akci Strom splněných přání, 
články o vánočním představení divadla Říše 
loutek, články o  vojenské mši ke cti bla-
hoslaveného Karla Habsburského, články 
o oslavách Velikonoc s popisem jednotlivých 
slavnostních obřadů, články o Koncertu po-
dané ruky nebo o projektu Modlitba za svět. 
Ve všech situacích je kromě mě připraven 
otevřít počítač a  psát, co je potřeba, ještě 
jeden autor a  můj zástupce Honza Klička. 
Texty procházejí připomínkováním otce Mi-
loše. Ale pak už běží pod značkou „(goth)“ 
do světa. Snažíme se články rozesílat tam, 
kde by mohly být k užitku, k informaci a in-
spiraci ostatním. V době koronavirové snad 
i povzbuzením. 
Až někdy textík o  naší farnosti najdete ně-
kde v  novinách, klidně ho hoďte otci Milo-
šovi do schránky. Ať už jsme ho napsali my 
nebo někdo jiný. Otec Miloš ho připojí do 
archivu, a  kdo ví, jednou třeba bude slou-
žit historii, jako nám dnes slouží k poučení 
prastará kronika bubenečské farnosti a kos-
tela sv. Gotharda. Tedy, to by pro mne byla 
samozřejmě opravdu pocta. 

Tereza Hellerová
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Milí farníci, 
při častých procházkách Klánovickým lesem 
poslouchám zpěv a švitoření ptáků. Kolikrát 
jsem ponořena do svých myšlenek a  ani si 
neuvědomuji své okolí a to, co mě obklopuje. 
Je dobré se občas zastavit, ztišit se a naslou-
chat. Nemusí to být jen zpěv ptáků, ševele-
ní větviček a vůně jarní půdy. Mohou to být 
i hlasy okolo nás, které zahloubáni sami do 
sebe neslyšíme, ani když někdo prosí o  po-
moc. Mluvím z vlastní zkušenosti. Určitě nej-
sem jediná, kdo za poslední dobu propadl 
trudnomyslnosti a hledal důvody, proč ráno 
vstát z postele. Je těžké v této době plné ne-
jistoty a zvratů hledat něco, na co se může-
me spolehnout. Ale může to být třeba světlo, 
které přichází s každým dnem v podobě sví-
tání. Všechny dny jsou plny nějakých malých 
či větších nadějí, které nás den co den drží 
nad vodou. Naděje není odpovědí na všech-
na naše proč, ale dává nám sílu. Říká se, že 
naděje umírá jako poslední. Někdy opravdu 
umře i  v  nás, když třeba ztratíme někoho 
blízkého a přihlásí se bezmoc. Obzvlášť teď, 
když tento svět opouští více lidí, než bychom 
přirozeně čekali. 

Naděje, láska a víra by nám však měly zůstat, 
a nikdo a nic by nám je neměli vzít. Tak pro-
sím: neztrácejme ani my v této době naději 
a  pokusme se být světlem pro druhé. V  po-
době úsměvu, pomoci druhým či psychické 
podpory, kterou potřebuje někdo z  naší ro-
diny.

V  dubnu se mělo uskutečnit zpívání naše-
ho farního sboru pro LDN. Sbor již bohužel 
delší dobu nemůže kvůli pandemickým pod-
mínkám zkoušet, a stejně by to v dnešní době 
ani nebylo možné zrealizovat. I když věřím, 
že jakákoliv vzpruha a  změna ze stereoty-
pu, který musí prožívat nemocní v LDN, by 
byla ku prospěchu jim i nám. Pokud by vás 
proto napadlo cokoli, jak pomoci klientům 
v  LDN tak, abychom přitom neporušili žád-
ný zákaz, budu moc ráda, když se mi ozvete 
a napíšete na e-mailovou adresu: 
farnicharita@farnostbubenec.cz. 
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Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: 
pro farníky je připravený biblický večer na 
faře každou středu v 18:30, pro ostatní je na-
hraná biblická hodina na speciálním youtu-
be kanálu.

Biblický večer: 

7. dubna 2021
113. JETHROVO POŽEHNÁNÍ A RADA
Exodus 18, 1–27
Zajímavá postava, která se najednou vyno-
ří v biblickém prostředí, je Mojžíšův tchán: 
zastupuje odlišný, i když spříbuzněný národ. 
Předstupuje před Mojžíše, jehož nezaměni-
telnou roli vůdce vyvoleného národa nelze 
zpochybnit a jehož Bůh žárlivě střeží a chrá-
ní i přes jeho nedostatky a chyby. Lidsky vza-
to v nejméně vhodnou chvíli, kdy se teprve 
formuje ten správný lid, kdy se teprve učí, 
jak vzdávat chválu a dík Hospodinu, kdy od 
něho dostává první jasná nařízení, kdy do-
konce bojuje o přežití, mu tento muž, nepa-
třící do Mojžíšovy skupiny, dává požehnání 
a rady. 
   
14. dubna 2021
114. PŘÍCHOD K HOŘE SÍNAJ
Exodus 19, 1–25
Zatímco čtenář ví, co se stane na hoře Sínaj, 
izraelský lid ani jeho vůdce Mojžíš netuší nic, 
co je čeká. Jsou plně v rukou Boha, o kterém 
nevědí ani to, jak se jmenuje, ani to, co přes-
ně po nich chce. Když byli v Egyptě, měli ně-
jaké jistoty: pod Egyptem sice úpěli, protože 
jim domácí obyvatelstvo dávalo najevo, že 
jsou pouze cizinci, kteří jim mají otročit, ale 
přeci jen se měli kam vrátit každý večer po 
práci a mohli spolu s ostatními soukmenovci 
mít nějaké své vymezené území. Nyní, obklo-
pení pouští, nemají nic. A ten neznámý Bůh 
po nich žádá, aby se tři dny postili, jinak při-
jde další pohroma…    

21. dubna 2021
115. DEKALOG
Exodus 20, 1–21
Okolnosti, za nichž dává Hospodin poznat 
své zákony, jsou více než podivuhodné: Moj-
žíš se ponoří do mraku, z něhož ostatní slyší 
pouze hukot hromu a  vidí šlehající blesky. 

Kdo by se nebál takového Boha? Kdo by se 
chtěl k němu přiblížit? Není divu, že žádají 
Mojžíše, aby s  Bohem mluvil on sám, a  oni 
budou poslouchat Mojžíše i  samotného 
Boha. Nelze si nevzpomenout na to, kolikrát 
už něco podobného slíbili a  kolikrát opět 
zapomněli na všechna dobrodiní, která jim 
Bůh prokázal. Cesta, po které je vede, a při-
kázání, která jim na tuto cestu dává, nejsou 
jednoduchá. Ani pro ně, ani pro nás. 

28. března 2021
SDÍLENÍ
Exodus, kapitoly 18–20
Bůh si vyvolil Mojžíše, který lid vyvedl 
z Egypta a který pak tomuto lidu vysvětluje, 
co Bůh po něm žádá. Možná by si raději před-
stavovali Boha, který bude mluvit s každým 
z  nich osobně. Nicméně jejich víra má být 
sdílená. Věřit Bohu, který k nim promlouvá 
skrze vyvoleného člověka, a  nikoli přímo. 
Tak jako kdysi Izraelité, i my dnes přijímáme 
Boží Slovo zprostředkovaně. A  jeho sdílení 
má být přirozenou součástí společného pu-
tování k Němu.

Youtube kanál 
BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI:

009 KLIMA BIBLICKÝCH ZEMÍ
Není vítr jako vítr: ten od moře přináší oby-
vatelům biblických zemí naději, že bude 
úroda, naopak ten, který přichází od pouště, 
je obvykle předzvěstí dalších neštěstí. Učí-
me se tedy v  Bibli rozumět pojmům, jako 
je východní nebo jižní vítr, stejně, jako jim 
rozuměli tehdejší posluchači, a  to nejen 
v  dobách Starého Zákona, ale i  v   době Je-
žíšově: na rozdíl od nás, kteří se dokážeme 
přesunout za pár hodin i  několik set kilo-
metrů, tehdejší lidé se z místa na místo pře-
souvali velmi ojediněle. Kromě obchodníků 
to byli i učitelé, přinášející z měst na venkov 
životní moudrosti. A Ježíš je vyprávěl srozu-
mitelně tam, kde právě byl: jednou v oblasti 
vysokohorského, jindy subtropického anebo 
přímořského podnebí. Pokud mu chceme 
i my dobře rozumět, potřebujeme znát, kde 
právě je a káže.   
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Eucharistická modlitba

Když kněz převzal od zástupců přítomných 
lidí chléb a víno, které původně byly skutečně 
jejich dary, protože se v místní komunitě věří-
cích střídali ti, co přebírali na sebe jednotlivé 
služby i  úkony včetně darování těchto pokr-
mů, leckdy ze svých posledních zásob, začí-
ná část mše, kterou historicky nazýváme eu-
charistickou modlitbou. Eucharistie v řečtině 
znamená díkůčinění, tedy postoj obdarova-
ného, jenž si je vědomý toho, že žádný dar 
nemusel dostat. A to ani od lidí, ani od Boha. 
První křesťanské komunity se mnohem více 
než my dnes i na mešním shromáždění učily 
žít vzájemnost, aby si od Ježíše Krista, který 
se sklonil k  člověku až tak, že se stává jeho 
pokrmem, braly příklad pokory a  obětavos-
ti. A protože u  Ježíšovy oběti byli kousek od 
sebe jak Panna Maria, tak i největší zločinci, 

„kolem“ Ježíšovy oběti v chlebě a víně kladla 
církev od počátku lidi z různých stavů a sku-
pin. Před proměňováním i  po něm tedy do-
dnes můžeme slyšet slova modlitby, kterou 
kněz přednáší za živé i  zemřelé, za církevní 
i světské představené, za křesťany i za ty, kdo 
je pronásledují.
Stejně jako Kristova oběť na Kalvárii nebyla 
privátní záležitostí vyvolených, i když ke kon-
ci tam zůstalo už jen pár lidí, tak ani mše se 
nemůže stát událostí, jejíž ovoce si bude ná-
rokovat jenom hrstka věrných. I  kdyby jich 
kolem oltáře bylo pouze pár, stejně jako kdysi, 
i nynější eucharistie má sílu proměnit přítom-
né a vytvořit z nich skutečně silné a milující 
společenství.   

Pokračování Všeobecných pokynů 
k římskému misálu:

Obřad přijímání
80. Poněvadž eucharistická slavnost je ve-
likonoční hostina, je prospěšné, aby podle 
příkazu Páně věřící řádně připraveni přijí-
mali jeho tělo a  krev jako duchovní pokrm. 
K tomu směřuje lámání a jiné přípravné ob-
řady, které věřící k přijímání bezprostředně 
přivádějí.

Modlitba Páně
81. V  modlitbě Páně se žádá o  každodenní 
(»vezdejší«) chléb, který křesťanům pře-
devším připomíná chléb eucharistický; v ní 
se prosí za očištění od hříchů, aby tak svaté 
věci mohly být dány skutečně svatým. Kněz 
pronáší výzvu k modlitbě, potom tuto mod-
litbu říkají všichni věřící společně s knězem, 
kněz sám přidává embolismus a  lid ho uza-
vře doxologií. Embolismus, rozvíjející po-
slední prosbu modlitby Páně, vyprošuje, aby 
celé společenství věřících bylo zbaveno moci 
zla.
Výzva, samotná modlitba, embolismus i do-
xologie, kterou lid toto všechno uzavírá, se 
zpívají anebo pronášejí nahlas.

Pozdravení pokoje
82. Následuje pozdravení pokoje, jímž církev 
vyprošuje pokoj a  jednotu pro sebe a celou 
lidskou rodinu a jímž věřící vyjadřují církev-
ní společenství a vzájemnou lásku, dříve než 
přijmou svátost.
Způsob, jakým se pozdravení pokoje koná, 
určí biskupské konference podle svérázu 
a zvyklostí národů. Sluší se však, aby každý 
střízlivě pozdravil pozdravením pokoje jen 
ty sobě nejbližší.
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Pamětihodné události roku 1837 
(pokračování)

str. 30 – slp. 1

Protože stávající farní škola v Předním Ovenci 
již více nedostačovala, aby pojala každým rokem 
se zvyšující počet vyučovaných žáků, a navíc 
ohrožovala díky nízkým stropům zdraví učitele 
i žáků, rozhodli se velevážení páni stavové 
Království českého jakožto patron školy zřídit 
v Předním Ovenci novou, účelnější školní 
budovu. 3. června tak byly na zbořeništi stávající 
školní budovy zahájeny práce, takže nyní již 
probíhá výstavba krásné a zdobné školy, která 

bude k co největšímu prospěchu 
vyučujících i žactva zbudována 
a zařízena přesně dle Politického 
zřízení školského.

str. 30 – slp. 2

23. června dopoledne se konalo 
v přítomnosti pana okresního 
vikáře a školního inspektora /:ve-
ledůstojného:/ Františka Lampy, 
současně též faráře v Liboci etc., 
zkoušení školní mládeže z Před-
ního Ovence a Holešovic. Při té 
příležitosti byly pilným a mravným 
žákům a žačkám uděleny vhod-
né odměny. Z provedené sbírky 
byly zakoupeny zimní punčochy 
a rozděleny mezi potřebná školní 
dítka. 14. srpna věnovala paní 
Marie Müllerová, rozená svobodná 
paní von Hennet, choť sekretáře 
c. k. gubernia pana Františka 
Müllera, kostelu v Předním Ovenci 
dva vlastnoručně zhotovené, velmi 
krásné nové oltářní polštáře z vl-
něné látky. 

str. 31 – slp. 1

24. prosince vykonal nekatolík Josef 
Kožner, pozůstalý syn tesaře a pod-
daného Nejvyššího purkrabství ze 
vsi Předních Holešovic + Vojtěcha 
Kožnera, 18 let starý, poté co byl 
předtím kooperátorem z Předního 
Ovence P. Františkem Tinglem 
dostatečně poučen o pravdách 
křesťanské katolické víry a s povo-
lením Nejdůstojnější Kníž. Arcibisk. 
Konsistoře z 3. srpna t.r. čís. 4711, 
při slavnostní bohoslužbě o 19. ne-

děli po Letnicích za přítomnosti hojně shromáž-
děného zástupu křesťanů slavnostní katolické 
vyznání víry do rukou faráře v Předním Ovenci P. 
Karla Ullicka [Ullika], s obdivuhodnou odhodla-
ností a s nejvnitřnějším
přesvědčením o pravdách křesťanské katolické 
víry, což všechny přítomné dojalo k slzám.
Svědci byli následující: Michal Jašinský, obecní 
představený, a učitel Václav Sládek, oba z Před-
ního Ovence. 

foto: Mgr. Štěpán Duháň
transliterace, transkripce a překlad: PhDr. 
Miroslav Kunštát, Ph.D. 
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Křížová cesta / 2. 4. 2021
Již tradičně se na Velký pátek koná na různých 
místech světa křížová cesta přesně v  15 hodin, 
tedy v  čase, který je v  evangeliu zaznamenán 
jako hodina Ježíšovy smrti. Stejně jako před ro-
kem, i  letos jsou možnosti této pobožnosti hod-
ně omezené z  důvodu pokračující koronavirové 
pandemie a restrikčních vládních opatření. Pro-
to všichni, kteří se chtějí této meditativní post-
ní modlitby účastnit, ať se dostaví do kostela sv. 
Gotharda nejpozději ve 14:50, aby jim byla přidě-
lena místa, odkud mohou naslouchat a  tiše do-
provázet kněze, zastupujícího celou farnost, jenž 
přechází od jednoho zastavení k  druhému. Čas 
mezi křížovou cestou a následnou večerní boho-
službou lze využít například ke krátké procházce 
v nedaleké Stromovce.    

Modlitba s katechumeny / 3. 4. 2021
Bílá sobota je tzv. aliturgický den, tzn. den, kdy 
se nemá konat žádná veřejná pobožnost, při níž 
se podává svaté přijímání. Naopak, je to den, kdy 
se velmi doporučuje společná modlitba, a to jak 
v rodinách, tak ve farnostech či různých církev-
ních společenstvích. Tato starobylá praxe vychá-
zí právě z  liturgického prožitku událostí kolem 
Ježíšovy smrti a  vzkříšení: zatímco Velký pátek 
vždy byl pro křesťany dnem největšího smutku 
a  půstu, protože si připomínáme Vykupitelovu 
smrt na kříži, další hodiny až do velikonočního 
bdění nad nedělním ránem bývaly doprovázeny 
hlubokým tichem, v  němž se všichni připravo-
vali na blížící se křest dospělých katechumenů. 
U Sv. Gotharda se v sobotu v 9 hodin ráno mohou 
v  bezpečných vzdálenostech sejít ti, kteří mod-
litbou chtějí podpořit Evičku a Adélku, které se 
i v této nelehké době rozhodly přijmout svátost 
křtu a biřmování.

Modlitba za Belize / 5. 4. 2021
Před deseti lety přidaly USA tento středoame-
rický stát na seznam těch zemí, kde nejvíce hro-
zí ilegální výroba nebo transport drog. Jeden 
z mála koutů naší planety, kde se ještě nacháze-
jí neprobádané pralesy a  který se může chlubit 
nádhernými atoly a  malými ostrůvky v  Karib-
ském moři, zápasí s  mnoha enviromentálními 
problémy odlesňování a  znečišťování vod prů-
myslem. Lid, který si postavil své hlavní město 
Belmopan zcela na zelené louce, když si vytyčil 
geografický střed státu, je směsicí různých ná-
rodů a národností. Jedna ze zastávek apoštolské 
cesty svatého papeže Jana Pavla II., během níž 
v  březnu 1983 navštívil rekordních devět států. 

Modlitbu za Belize a  jeho lid začínáme přesně 
na Velikonoční pondělí večerní mší svatou v 17:30 
a následným povídáním, spojeným s promítáním 
krátkých dokumentárních videí.  

Páteční nešpory / 9., 16., 23., 30. 4. 2021
Latinsky se této večerní modlitbě říká vesperae, 
což nám přiblíží i vysvětlí vznik českého zkomo-
leného názvu. Podle úctyhodné tradice tvoří spo-
lu s ranní modlitbou (latinsky nazývanou laudes, 
tedy chvály) jakousi osu každodenního duchov-
ního života nejen kněží a řeholníků, ale každého 
věřícího člověka. Smyslem společných nešpor 
není jen recitace žalmů a  předkládání přímluv 
Bohu na závěr dne, ale především poděkování za 
všechno, co jsme během dne od Hospodina ob-
drželi, a prosba za odpuštění toho, čím jsme se 
provinili, a to nejen individuálně, ale i jako spole-
čenství, jako církev. V textech hymnů, které čas-
to vycházejí z historických literárních pramenů 
církevních otců, se proto často objevuje myšlen-
ka Ježíše Krista jako světla, které nezhasíná, ale 
dává všem naději i pro nový den. V dubnu opět 
pokračujeme modlitbou nešpor každý pátek v 17 
hodin. 

Bohoslužby Svatého týdne

úterý 30. 3. 2021
 17:30 mše svatá

středa 31. 3. 2021
 17:30 mše svatá

Zelený čtvrtek 1. 4. 2021
 17:30 mše svatá 

Velký pátek 2. 4. 2021
 15:00 křížová cesta

Velký pátek  2. 4. 2021
 17:30 obřady

Bílá sobota 3. 4. 2021
   9:00 ranní modlitba

Bílá sobota 3. 4. 2021
 15:00 otevření kostela k adoraci

Velikonoční vigilie 3. 4. 2021 
 20:00 mše svatá a křest dospělých

Zmrtvýchvstání Páně 4. 4. 2021 
 9:00, 10:30 mše svaté
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T I R Á Ž   1 2

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   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. 4. 2021   sbírka na Svatou zemi (17:00)

  2. 4. 2021   křížová cesta (15:00)

  3. 4. 2021   ranní modlitba (9:00)

  5. 4. 2021   modlitba za Belize (18:15)

  6. 4. 2021   zádušní mše za P. Karla Mertha (17:30)

11. 4. 2021   příprava k biřmování 4 (15:00)

13. 4. 2021   příprava k manželství I. (18:30)

16. 4. 2021   nové setkávání hledačů (18:30)

20. 4. 2021   zasedání Pastorační rady farnosti (17:30)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


