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Vážení a milí farníci,
když jsem se před několika lety vzdával auta, 
byl jsem přesvědčen, že je to správný krok: 
v Praze se dá přesouvat i na motorce, na kole, 
prostřednictvím MHD anebo pěšky, a  auto 
může využívat někdo jiný. V  té době se mi 
často vracela před vnitřní zrak fotografie pa-
peže Františka, jenž i  krátce před zvolením 
římským biskupem jako vážený argentinský 
arcibiskup cestoval metrem spolu s těmi, kte-
ří byli na tuto hromadnou dopravu odkázáni. 
Ta fotka byla pro mě něco jako ne zcela pří-
jemné kázání: někde uvnitř jsem cítil, že má 
pravdu, a  zároveň jsem se bouřil, že ho pře-
ci nemusím nutně následovat, že se po něm 
nemusím opičit a že Praha není Buenos Aires, 
kněz arcibiskup a podobně. Jenže ta myšlen-
ka a ten příklad vrcholného představitele ka-
tolické církve se mi natolik zavrtala do hlavy 
i  srdce, že jsem se k  opuštění auta nakonec 
odhodlal. 
Nelitoval jsem toho, naopak. Mnohem více 
než předtím jsem oblékal motorkářské oble-
čení a mnohem častěji než jindy jsem osedlal 
své enduro, a  když bylo třeba rychle někam 
odjet, bylo to v přeplněné Praze nejen rychlé 
a pohodlné, ale i dobrodružné a zábavné. Ne-
rad zpětně přiznávám, že na původní příklad 
kardinála Bergoglia jsem úplně zapomněl 
a ke své motorce jsem nabyl ještě silnější vaz-
bu než kdysi ke své černé Ibize. 
Nešťastný březnový pád a  následné vážné 
zranění pravé ruky s sebou přineslo i vedlej-
ší efekt v  nemožnosti uchopit pevně a  jistě 
řídítka motocyklu, minimálně na tento rok, 
možná natrvalo. S  laskavým úsměvem pomi-
nu dobře míněné poznámky několika mých 
kamarádů (a  možná i  některých z  vás), že 
naštěstí, jakož i jízlivé komentáře dalších, po-
dle nichž ten úraz byl trestem Božím a varo-
váním, že pro kněze není motorka vhodným 
dopravním prostředkem.

Od dubna, kdy se opět pomalu vracím do nor-
málního chodu života, se mi totiž opět velmi 
často vynoří v hlavě ta argentinská fotografie. 
Hlavně proto, že cestovat dopravou a mít po 
celou dobu jízdy nuceně nasazenou roušku 
nebo respirátor pro mě představuje dost ne-
příjemný zážitek hraničící s odporem. A hod-
někrát mě napadla myšlenka, zda to byl tehdy 
dobrý nápad dobrovolně přijít o auto. Nebylo 
by přeci nejen pohodlnější, ale i bezpečnější 
přesouvat se v  případě potřeby osobním au-
tem než se mačkat vedle neznámých a  ano-
nymních lidí někde v metru či v tramvaji?
Ne, opravdu nelituji svého rozhodnutí. Svůj 
vnitřní svět a  své pocity vám spíše odhaluji 
proto, abyste mi více rozuměli při promlu-
vách. Když v  těchto týdnech na Hradčanské 
sjíždím eskalátorem do metra, velmi často 
mě napadá, že za malou chvíli se dostanu k li-
dem, kteří pravděpodobně nemají na výběr 
a  metrem cestují dennodenně chtě nechtě. 
Mnozí z nich si nemohou dovolit nejen druhé, 
ale ani první auto, a  většina z  nich si nikdy 
nepořídí motocykl. Snažím se ve vlaku dívat 
do jejich tváří a  zkouším z  nich číst jejich 
osud. Obvykle to nejde. Něco se mezičasem 
změnilo. Do tváří nevidím, protože je z velké 
části mají zakryté, a do očí nevidím, protože 
je mají sklopené. Téměř všichni. Hovory, kte-
ré kdysi spolu vedli spolucestující, jsou téměř 
minulostí. Každý se snaží od toho druhého na 
vedlejší sedačce buď odtáhnout anebo aspoň 
ho nevidět. A místo na nastupující stařenku 
anebo invalidu se všichni dívají na mobily či 
ipady.
Dnes jsem se vracel z rehabilitace a uvědomil 
si, že mě Pán Bůh trochu bolestivou oklikou 
upozornil na to, co je hlavním posláním na 
světě nejen pro kněze, ale pro každého z po-
křtěných. Vytvářet Boží lid. Propojovat lidi 
láskou. Sjednocovat. Vnášet mezi ně sůl vší-
mavosti a kvas ohleduplnosti.
Nemusíme se nutně zbavovat aut nebo moto-
rek a začít povinně jezdit MHD. Stačí si více 
začít všímat těch, kteří chodí s  námi do jed-
noho kostela. Neodvrátit se od nich, ale na-
opak si k nim přisednout. Být si blíž. Tolikrát 
se za poslední rok to motto opakovalo, až se 
z něho stalo klišé. Pro nás však nesmí ztratit 
na důvěryhodnosti: spolu to dokážeme.
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Jednou z mnoha zkušeností, které mi dal kon-
vikt, byly nové úhly pohledu na Církev a na ži-
vot s ní a v ní. Rád bych se tedy zběžně zamyslel 
nad vnímáním Církve v celé její šíři horizontál-
ní, která nás následně odkáže i na směr verti-
kální.
V  červnu čeká naši arcidiecézi kněžské svěce-
ní toho času jáhna Václava, slovy klasika: Víme 
o něm vůbec? Známe alespoň jeho jméno? Dar 
kněžství je důvodem k radosti a vděčnosti pro 
nás všechny. Stejně bezprostředně jako rados-
ti bychom měli ale vnímat i bolesti, které musí 
mystické Kristovo tělo snášet po celém světě. 
Od vnitřního neklidu a  neoprávněného sebe-
vědomí části německé církve až po každodenní 
prolévání krve neznámých mučedníků po ce-
lém světě.
Vzít na sebe byť jen zlomek takových strastí se 
zdá nemožné. Pokud jsme ale neztratili základ-
ní orientaci našeho života, do kterého jsme se 
znovu narodili, víme, že ve věčném Jeruzalé-
mě je společenství bratří, kteří nás již předešli 
v čase a prostoru a kteří jsou, slovy Leona Bloye, 
protijedem babylonského rozprášení. Na ně ale 
bohužel až příliš často nemyslíme a jejich blíz-
kost pramálo vnímáme pro naše oslabené vědo-
mí této jednoty církve pozemské a nebeské.
Tento rok si připomínáme jednoho zvlášť pří-
hodného světce. V apoštolském listě Patris cor-
de k Roku svatého Josefa Svatý otec vyzdvihuje 
různé vlastnosti velkého ochránce naší Církve, 
který sám ale svítí ze stínu své rodiny. Papež 
zmiňuje mimo jiné jeho citlivost a  tvořivou 
odvážnost. Přesně to jsou vlastnosti, které se 
učme v  sobě probouzet. Zajímejme se o  ostat-
ní údy Těla. Buďme tvořiví, velkou možností je 
například farní Modlitba za svět nebo samot-
ná služba papeže, která díky svému rozhledu 
vidí mnohé bolesti a  často nás všechny volá 
k přímluvné modlitbě.

Milí farníci,
pravidelnou součástí seminárního programu 
jsou úterní pobožnosti. Co si pod tím před-
stavit? Určené trojice bohoslovců si připravují 
modlitbu, při které vlastním, tematicky zamě-
řeným způsobem prosí s celým společenstvím 
Boha o pomoc na své cestě, naslouchá Božímu 
slovu nebo se modlí na nějaký daný úmysl.
V  postní době jsou úterními pobožnostmi kří-
žové cesty, v  říjnu a  květnu pak bývají pobož-
nosti mariánsky zaměřené. První pobožnost 
v letošní velikonoční době jsem měl na starosti 
já spolu s  Lukášem a  Jendou. S  nápadem, jak 
prožít vyhrazený čas velikonočně a nově, přišel 
nakonec Jenda: Pomodlit se Cestu světla – 14 
zastavení navazujících na křížovou cestu – kte-
rá vede od prázdného hrobu k Letnicím. A tuto 
cestu, kterou můžeme znát z  některých pout-
ních míst, projít spolu s těmi svatými, kteří jsou 
nám třem nějakým způsobem blízcí.
A tak jsme procházeli seminářem a zastavova-
li se na 14 místech, abychom se zamýšleli nad 
tím, co nám na naší cestě ke kněžství mohou 
říci naši blízcí v nebi. V čele cesty šel ministrant 
s paškálem, abychom si pohledem na hořící ve-
likonoční svíci uvědomovali, že veškeré koná-
ní svatých i nás je možné jen díky síle, kterou 
dává zmrtvýchvstalý Pán.
A nad čím jsme tedy rozjímali? Tak třeba zasta-
vení týkající se Vzkříšeného na cestě do Emauz 
jsme prožili spolu se svatým Vojtěchem, který 
během svého života odcházel z některých míst 
sám, na jiná byl posílán a odjinud byl vyháněn. 
A ač byl často nepochopen a nepřijat, přesto se 
neustále vydával na cestu, aby dostál svému po-
volání. Při desátém zastavení, hovořícím o udě-
lování primátu Petrovi, jsme rozjímali o životě 
sv. Jana Pavla II., který svou službu viděl v práci 
pro spásu lidí a Boží slávu. Mezi dalšími světci 
pak byli např. Charbel Makhlouf, Terezie z  Li-
sieux, Panna Maria či Matka Tereza.
Snad při putování seminární chodbou v  kaž-
dém z nás aspoň jedno zastavení nějak zarezo-
novalo a posunulo nás blíže k Bohu. Putování 
s  cílem v  nebi je nicméně otázka úplně všech. 
Kdo je vaším blízkým v nebi, kdo vám pomáhá 
na cestě za Kristem?
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Za poslední měsíc jsme dostali e-mailem či 
poštou několik krásných dopisů z různých čás-
tí světa. Za všechny chci tady uveřejnit aspoň 
dva: z Běloruska nás velmi osobně pozdravil 
tamní velvyslanec Tomáš Pernický, jenž byl 
jedním z mnoha evropských diplomatů, kteří 
v září 2020 doslova vlastním tělem zajišťovali 
bezpečí nositelce Nobelovy ceny za literaturu 
Světlaně Alexijevičové. I když písmo na repro-
dukci dopisu je malé, třeba i s pomocí lupy mu 
určitě budete rozumět. 

Další dopis přišel ještě z větší dálky. Z africké-
ho města N´Dali nám napsal tamní katolický 
biskup. Přiznám se, že na rozdíl od Minska 
jsem název tohoto města, které je sídlem 
katolické diecéze teprve od roku 1999, slyšel 
poprvé a jeho polohu jsem si musel vyhledat na 
internetu.

Překlad do češtiny:

Věc: Dopis k podpoře modlitebního řetězce 
v bubenečské farnosti.

Důstojný otče,
v návaznosti na Váš dopis, kterým jste mě při-
zval do mezinárodní modlitby, organizované ve 
Vaší farnosti, Vám jménem naší diecéze v N’Da-
li v Beninu předkládám následující úmysl pro 
modlitbu: Modlitba za posvěcení kněží a řehol-
níků, aby byli viditelnějšími a věrohodnějšími 
svědky Krista a jeho Církve.
Všem Vašim farníkům blahopřeji k této šťastné 
iniciativě, která je projevem katolického roz-
měru, tzn. univerzality modlitby a vzájemných 
přímluv. Budeme tedy s vámi propojeni od 
7. června 2021, kdy bude zahájena modlitba za 
naši zemi Benin.
Přijměte, důstojný Otče, naše bratrské a co 
nejoddanější pozdravy v Kristu.

+ Martin ADJOU, biskup v N’Dali

 

 

+Martin ADJOU 
  EVEQUE de N’DALI 
BP. 45 N’Dali (Rép. Du Bénin) 

Contact : +229  97 49 10 53 

E-mail : padjou2002@yahoo.fr 

     N’Dali, le 10 mai 2021  

     Au 

     Révérend Père Dr. Milos SZABO 

     Curé de la Paroisse St Gothard  

     De Bubenec 

     PRAGUE 
Objet : Lettre de soutien à la chaîne de prière à la paroisse de Bubenec.  

 

 Révérend Père, 

 Suite à votre lettre d’invitation à la prière internationale organisée sur 

votre paroisse, je viens au nom de notre diocèse de N’Dali au Bénin, 

présenter l’intention de prière suivante : Prière pour la sanctification des 

prêtres et des religieux et religieuses pour un témoignage plus visible et 

plus crédible au Christ et à son Eglise.   

 Je félicite tous vos paroissiens pour cette heureuse initiative qui 

manifeste la dimension catholique c’est-à-dire universelle de la prière et 

de l’intercession. Nous serons donc unis à vous à partir du 07 juin 2021 

date de dédicace de prière pour notre pays le Bénin.  

 Veuillez agréer, Très Révérend Père, nos salutations les plus 

fraternelles et dévouées dans le Christ.  

     +Martin ADJOU, évêque de N’Dali 

  

 

 

 

 

 



Co může udělat pro mír ve světě obyčejný 
člověk? Nic? Jen čekat, co udělají vlády svě-
ta a jak budou reagovat jednotlivé národy 
na různé národnostní nebo náboženské 
konflikty? Něco přece jen udělat můžeme. 
V několikaletém projektu Modlitba za svět 
putujeme doslova po celém světě: každé 
první pondělí v měsíci v  17:30 je u Sv. Got-
harda sloužena mše za určitou zemi, po níž 
následuje přednáška, ukončená představe-
ním státní hymny. Celý měsíc se pak společ-
ně i osobně modlíme na úmysly, týkající se 
této země. Chceme prosit Boha za bezpečný 
svět, aby byl místem života nejen pro nás, 
ale i pro ty, kteří se teprve narodí.

Benin
7. června 2021 – 4. července 2021

Ti starší z  nás si budou tuto africkou zemi 
v  Guinejském zálivu pamatovat pod názvem 
Dahome. Změna pojmenování v  roce 1975 
reflektovala existenci vyspělé Beninské říše 
v  této oblasti od 12. století, i  když tato svým 
územím zasahovala více do dnešní sousední 
Nigérie. Několik století prosperity pokračo-
valo i poté, co Portugalci založili u Atlantiku 
důležitý přístav Porto Novo (název měl evo-
kovat portugalské město Porto a zůstal v por-
tugalštině i poté, co zemi obsadili Francouzi 
a  francouzština se stala úředním jazykem 
místního obyvatelstva), který se stal překla-
dištěm nejen afrických výrobků, ale stále více 
i  afrických otroků, vyvážených zejména do 
dnešní Brazílie.
Plnou nezávislost na Francii získalo Dahome 
roku 1960, avšak jako většina bývalých afric-
kých kolonií, ani tento stát nebyl připraven 
na samostatné řízení a začalo období velkého 
ekonomického i společenského úpadku, který 
vyústil ve vojenský puč majora Mathieu Kéré-
kou v říjnu 1972, jenž nechal uvěznit tři bývalé 
prezidenty a  sám se jmenoval do prezident-
ského úřadu. Vládu jmenoval vesměs z vojáků 
mladších 40 let, přičemž někteří z  ministrů 
byli plně negramotní.
Vyhlásil marxisticko-leninskou orientaci své 
země, čímž získal podporu Sovětského svazu 
a  celého tehdejšího východního bloku, jenž 
přijímal do svých škol a  fabrik dahomejské 
občany. Teprve po pádu komunismu v Evropě 
i Benin v roce 1989 opustil levicovou ideologii 
a ke cti tohoto afrického vůdce slouží fakt, že 

na rozdíl od jiných diktátorů neohýbal ústavu 
země, a když ve svobodných volbách 1991 zví-
tězil jeho oponent, porážku uznal a omluvil se 
za všechny chyby svého režimu. Možná i  ten-
to krok mu zajistil popularitu obyvatelstva, 
takže se do prezidentského úřadu vrátil ještě 
v roce 1996 a zůstal v něm dalších deset let.
I  když se narodil do křesťanské rodiny, víru 
jako voják opustil a  teprve po roce 1991 se 
nejdříve přihlásil k  islámu, aby krátce poté 
začal praktikovat přírodní náboženství woo-
doo a ke konci svého života (zemřel roku 2015 
v 82 letech) se považoval za znovuzrozeného 
katolíka.
Právě tato tři náboženství tvoří nejpočetnější 
společenství v  Beninu, islám i  římští katolíci 
představují cca 25 % populace, zatímco té-
měř třetina obyvatel dodnes praktikuje něja-
kou formu přírodního afrického náboženství. 
I když ze všech křesťanských církví je římsko-
katolická nejpočetnější, v  zemi působí misio-
náři mnoha desítek dalších církví, mj. letniční, 
metodisté, celestiáni, baptisté, adventisté či 
mormoni. Nutno podotknout, že není ničím 
neobvyklým a divným, pokud některý místní 
křesťan zároveň praktikuje i  rodinné pohan-
ské zvyklosti. 
První katolický kostel byl zde postaven v roce 
1680 ve městě Ouidah, nyní jsou katolické far-
nosti organizované ve dvou arcibiskupstvích 
a osmi biskupstvích. Z Beninu pocházel vyso-
ký vatikánský představitel kardinál Bernardin 
Gantin, jenž se zasloužil o tři návštěvy papeže 
ve své zemi.

Večer věnovaný Beninu – 7. června 2021:
18:15 prezentace základních informací (Teo-
dor Heller), historických a náboženských sou-
vislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring součas-
ného dění v zemi (Jiří Václavek)
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Farnost není pouze kněz, naopak kněz by 
měl přicházet do farnosti, která již jako 
společenství funguje, a společně s touto 
komunitou pod svým vedením dál rozši-
řovat a prohlubovat její životaschopnost. 
Srdcem farnosti je kostel – místo, kde se 
minimálně jednou týdně všichni farníci 
sejdou, aby byli spolu a aby společně Boha 
chválili, hledali, poslouchali a přijímali ho. 
Kostel není majetkem kněze, takže o jeho 
provoz by se měli postarat samotní farníci. 
Najít někoho obětavého, kdo si tuto službu 
vezme na starost, je dnes pořádná fuška. 
Kromě manželů Kopkových a manželů Pá-
leníkových se o to snaží i Mája Dratvová. 

Když jsem byla malá, o náš kostel (teď nemy-
slím kostel u Sv. Gotharda) se starala pro mě 
tehdy stará paní. Občas nám dětem dovolila 
s něčím v kostele pomoct. Nejvíc jsem milo-
vala, když jsem jako dítě mohla zvonit. Dnes 
už je všechno automatizované. Obdivovala 
jsem ji za to, jak a co všechno perfektně zvlá-
dala a jak přesně věděla, co a kdy pan farář 
potřeboval. 

Za svůj život jsem „prošla“ vícero farnostmi 
(z důvodu studia a stěhování) a všude to vy-
padalo podobně – myslím tím, že každý kos-
tel měl svého kostelníka, který se o  kostel 
staral. Když jsem před více než patnácti lety 

„zakotvila“ v našem kostele, ani mě nenapad-
lo, že bych měla s něčím ve farnosti či v kos-
tele pomoct. Vždycky jsem přišla do kostela 
na mši a po ní hned odešla domů. Dokonce 
jsem na nějaký čas kostel dokonce úplně 

„vypustila“ ze svého života. Vrátila jsem se 
do něj, když jsem si uvědomila, že musím 
víru, kterou mi odevzdali rodiče a prarodiče, 
odevzdat dál svým dětem. A samozřejmě za-
čala přemýšlet i o tom, jak pomoct farnosti 
či přímo v kostele. Takže jsem před více než 
dvěma lety napsala panu faráři mail, že bych 
ráda pomohla. Ani ve snu mě nenapadlo, že 
by ze mě mohl být kostelník. Chtěla jsem 
jenom něco ušít, vyprat… S panem farářem 
jsme se znali jenom „zběžně“, od vidění. 
A v podstatě v tu samou dobu mi napsal i sám 
pan farář, že o mně přemýšlel jako o pomoc-
ném kostelníkovi. Chvilku jsem váhala, pro-

bírali jsme to doma s manželem, pak jsme to 
probrali i s otcem Milošem u oběda u nás… 
Nakonec jsme se domluvili, i přesto, že je to 
velká zodpovědnost a člověk tomu musí vě-
novat čas a je někdy kvůli kostelu „uvázaný“ 
v Praze. Velkou oporou, učitelem a vzorem 
pro mě byli a jsou Zdeněk a Věrka Kopkovi. 
Hlavně Zdeněk mi pomáhal: naučil mě, co 
všechno se má připravit na mši. Přiznám 
se, ze začátku jsem tápala v  misálu (kniha, 
kterou používá pan farář celou mši svatou), 
opakovala jsem si dokola, co všechno mám 
udělat, abych na to nezapomněla. Zdeněk 
mi však vždy pomohl. Jako kostelníci jsme 
tři a střídáme se, aby toho na jednoho neby-
lo moc. Vždy se umíme domluvit; když jeden 
nemůže, zastoupí ho jiný. Většinou máme 
dvě až tři služby do týdne. Přijít dřív a odejít 
z kostela jako poslední je samozřejmost, ote-
vřít kostel, rozsvítit svíčky, připravit kalich, 
konvičky, knihy… no prostě to, co je potřeba. 
Vzhledem k  pandemické situaci máme mo-
mentálně systém trochu upravený, abychom 
byli v co nejkratší době v kontaktu a  jeden 
druhého nenakazili. Ano, být kostelníkem 
je náročné, a já jsem moc ráda, že můžu být 
kostelníkem právě u nás ve farnosti.
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Milí farníci, 

v červnu se uskuteční charitní akce, která by 
měla zajímat hlavně rodiče, prarodiče, ale 
určena je vlastně pro všechny. Bude to kurz 
první pomoci dětem… Kritické stavy u dětí 
jsou i pro záchranáře ty nejtěžší. Naučíte se, 
jak správně reagovat a  postupovat v  těch-
to extrémně stresových situacích. Využijte 
i možnost vyzkoušet si je nanečisto.
Během kurzu se například naučíte, jak roz-
poznat vážnost stavu, kam a  jak zavolat 
o pomoc, jak reagovat při vdechnutí tělesa, 
jak pomoct při úrazech, alergických reak-
cích, dušnosti, křečích a  spoustu dalších 
užitečných rad.
Schopnost správně poskytnout první pomoc 
může rozhodovat o  životě a  smrti. Pevně 
doufám, že znalosti, které se na kurzu zís-
káme, nebudeme potřebovat, ale je dobré 
být připraven, protože nikdy nevíte, co vás 
muže potkat a kdy můžete pomoci zachránit 
někomu život.

Akce se uskuteční 20. 6. na farní zahradě, 
takže se nemusíte bát, že budete zavření 
dlouhý čas v  jedné místnosti. Více se brzy 
dozvíte na farní vývěsce a v ohláškách.
Budeme se na vás moc těšit.

Občas se na mě obracíte, že máte doma oble-
čení, z kterého už děti vyrostly, hračky, auto-
sedačky, kočárky nebo věci, které by mohly 
být ještě někomu k užitku, a vám jen zabíra-
jí místo. Bohužel většina azylových domů je 
oblečením přeplněna a další již nepřijímají. 
Dostala se ke ale mně informace o pěstoun-
ském skladu, který sídlí nedaleko v Horomě-
řících. Pokud máte doma některé věci, které 
již nepotřebujete, podívejte se na jejich fa-
cebookový profil Pěstounský sklad Hvězda 
Praha-západ, kde najdete vše, co aktuálně 
potřebují, nebo se na ně můžete rovnou 
sami obrátit a nabídnout věci, které vám již 
nebudou k  užitku. Vše poté poslouží pěs-
tounům, kteří nemají prostředky na to, aby 
mohli zabezpečit své svěřence.
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2. června 2021
119. NAŘÍZENÍ A POVZBUZENÍ
Exodus 22,17–23,19
Začíná řada zákonů, kde převažuje apodik-
tický charakter: jsou stručnější, bez konkreti-
zace do konkrétních kauz, proto se nejen jeví 
jako jednoznačnější, ale v budoucnu také bu-
dou vyžadovat podrobnější vysvětlení a  apli-
kaci. Nesprávný výklad totiž mohl vést nejen 
k  pomýlení na cestě k  Bohu, ale i  k  vážným 
škodám na životě izraelského společenství. 
Překvapením může být hned úvodní text, kde 
Hospodin vyzývá k zabíjení čarodějnic a těch, 
kteří praktikují pohlavní styk se zvířaty. Po 
procesních normách, mezi nimiž nechybí ani 
nařízení o dni odpočinku a sedmém roku, je 
tato část uzavřena kultickými předpisy o kaž-
doročním slavení svátků třikrát za rok.

9. června 2021
120. DEUTERONOMICKÝ DODATEK
Exodus 23,20–33 
Bez jakéhokoli uvedení Bible pokračuje od 
souboru zákonů a předpisů k pohledu do bu-
doucnosti. Od Sinaje pokračuje osvobození 
Izraele putováním pouští a  postupným obsa-
zováním země. Pro obě tyto etapy Hospodin 
ohlašuje svou účinnou pomoc a dává konkrét-
ní pokyny, jak se má izraelský lid zachovat; ne-
jedná se zde o zákony v pravém smyslu slova. 
Na  dodržení, příp. nedodržení těchto Hospo-
dinových pokynů jsou navázány přísliby po-
žehnání anebo hrozby kletby. Schéma tohoto 
odstavce je prosté: ohlášení, příkaz (resp. zá-
kaz), vysvětlení a motivace a nakonec příslib 
(resp. hrozba). 

16. června 2021
121. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Exodus 24,1–18
Po legislativním souboru další text navazuje 
na kapitolu 19, a to rituálem uzavření smlou-
vy. Nalezneme zde hierarchické odstupňování 
lidu: jako jediný může k Hospodinu přistoupit 
Mojžíš, synové Áronovi a starší z  lidu se sice 
k  Hospodinu přiblíží, ale není jim dovoleno 
s Hospodinem mluvit, to je rezervováno pou-
ze Mojžíšovi. Zbytek lidu nesmí ani vystoupit 
na horu. Po vyhlášení Dekalogu a po ochotné 
odpovědi lidu Mojžíš všechna tato slova napí-

še, pod horou postaví oltář a dvanáct pamět-
ních kamenů a izraelští jinoši přinesou obětní 
zvířata. Vyprávění končí opětovným vystoupe-
ním Mojžíše na vrcholek hory, zatímco s lidem 
zůstává Áron a Chur. Nastává důležitých čty-
řicet dnů a čtyřicet nocí… 

23. června 2021
SDÍLENÍ
Exodus, kapitoly 22–24
Poslední biblická hodina před letními měsíci 
je příležitostí společně pouvažovat nejen nad 
přečteným a  vysvětleným textem, ale i  vzá-
jemně se podělit o zkušenosti s Písmem. Pro-
bírané kapitoly knihy Exodus patří v židovství 
k  nejdůležitějším a  nejposvátnějším: i  když 
v průběhu staletí na několika místech patrně 
došlo k  nepřesnému opisu anebo vypuštění 
nějakých vět, právě posvátnost tohoto textu 
nedovoluje nikomu, ani tomu nejvzdělaněj-
šímu a  nejzbožnějšímu člověku, aby text jak-
koli poupravil, doplnil či opravil. Boží Slovo 
se nám předkládá takové, jaké je: sepsané 
lidskou rukou, avšak inspirované a vnuknuté 
samotným Bohem. Každý z nás jednou ponese 
zodpovědnost za to, jakou pozornost a důleži-
tost mu věnoval. 
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Lámání chleba

Tímto termínem se v  rané církvi nazývalo se-
tkávání křesťanů, při němž docházelo k  pro-
měňování chleba a vína na Ježíšovo tělo a krev 
a k jeho následnému rozdělení mezi přítomné 
věřící. Dnes celému obřadu říkáme mše svatá, 
nicméně lámání proměněného chleba v ní má 
i dnes velice důležité místo. Proto je velká ško-
da, že v liturgii téměř zaniká, a to i přesto, že 
misál, tedy kniha obsahující mešní texty, žádá 
kněze, jenž mši celebruje, aby tento úkon činil 
s velkou úctou. Situaci nám trochu ztěžuje sku-
tečnost, že chléb v našich podmínkách a v naší 
kultuře nemá tvar nekynuté placky, jako je 
tomu v orientálních krajích, kde žil Ježíš a kde 
se konala první eucharistická oběť. Lámání 
takové velké placky nejenže více evokovalo 
rozdělení jednoho jediného chleba, ale také 
opačně pomáhalo uvědomit si, že každý kousek 
přijatého chleba je součástí toho jediného. 
Ježíš Kristus, jenž obětoval sám sebe za spásu 
lidstva, je jeden jediný pro všechny. Přijímání 
eucharistie tedy nesmí vyústit v individualistic-
ké chápání osobního, byť zbožného a vroucího 
vztahu k Ježíšovi, odtrženého od stejně důleži-
tého poselství, kterým je sounáležitost: tak jako 
je jediný Kristus, i přijímající mají tvořit jedno 
tělo, jeden chléb. Mezi nimi nemůže být pro-
past nelásky, chladu, nezájmu, nebo dokonce 
neochoty k vzájemné komunikaci.
Kněz má udělat maximum pro to, aby aspoň ně-
kteří lidé přijímali z jednoho rozděleného kusu 
chleba, tedy hostie. Nemělo by být přípustné, 
aby z  velké hostie, která při mši představuje 
Krista, přijímal sám, ale je vhodné a chvályhod-
né, aby z ní několik částí rozdal alespoň nejbliž-
ším přisluhujícím.
Úkon rozlomení jednoho chleba nedoprovází 
žádný text, shromáždění se má dívat na to, co 
se děje na oltáři, a obsah tohoto děje přibližu-
je několikrát opakované „Beránku Boží“. Jak-
koli je zaběhnuté, že lid odříkává anebo zpívá 
tuto invokaci třikrát, nejde o  žádné předepsa-
né pravidlo, ale o  minimální počet opakování. 
Varhaník anebo schola či pěvecký sbor (anebo 
aspoň jejich vedoucí nebo sbormistr) má tedy 
sledovat, v  jakém stadiu je lámání chleba na 
oltáři, a  závěrečné zvolání, končící slovy „da-
ruj nám pokoj“, přidává teprve tehdy, když už 
kněz úkon lámání chleba a vpuštění malé část-
ky proměněné hostie do kalicha s proměněným 
vínem ukončil. Bezpečným signálem je pak 

pokleknutí kněze: ten pokleká teprve poté, co 
chléb rozlomil, částkou chleba vpuštěnou do 
kalichu naznačil jednotu Kristovy oběti těla 
a krve a pomodlil se předepsanou modlitbu.
V  našich národech spolu s  knězem pokleká 
i přítomný lid: pokleknutím uznává přítomnost 
Božího Syna v chlebě a víně, které pak násled-
ně individuálně přijímá. 

Pokračování Všeobecných pokynů 
k římskému misálu:

86. Když kněz přijímá svátost, začíná zpěv 
k  přijímání. Jeho posláním je vyjádřit jed-
notou hlasů duchovní jednotu přijímajících, 
ukázat radost srdce a  zdůraznit, že průvod 
těch, kdo jdou přijímat eucharistii, má cha-
rakter »společenství«. Zpěv pokračuje během 
přijímání věřících. Zpívá-li se po přijímání 
hymnus po přijímání, je třeba zpěv k přijímá-
ní včas ukončit.
Je třeba se postarat, aby také zpěváci mohli 
snadno přistoupit k přijímání.

87. Pro zpěv k přijímání se může použít buď 
antifony z  Graduale Romanum, ať už se žal-
mem nebo samotné, nebo antifony se žalmem 
z  Graduale simplex, anebo jiného vhodného 
zpěvu schváleného biskupskou konferencí. 
Zpívá jej buď samotná schola, nebo schola či 
zpěvák s lidem.
Nezpívá-li se, mohou recitovat antifonu z mi-
sálu buď všichni věřící, nebo někteří z  nich, 
nebo lektor, anebo sám kněz po svém přijímá-
ní, dříve než jde podávat věřícím.

88. Když podávání skončí, kněz i věřící se mo-
hou chvíli potichu modlit. Celé shromáždění 
může též zpívat žalm či jiný chvalozpěv nebo 
hymnus.
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Pamětihodné události roku 1837
(pokračování)

str. 32 – slp. 2
…
Do ní pak posléze za přítomnosti početné 
asistence duchovenstva a  v  doprovodu pana 
okresního vikáře Lampy a  pana místního fa-
ráře Ullicka [Ullika] přibyl Nejdůstojnější pan 
generální Velmistr rytířského Řádu Křižovní-
ků s  červenou Hvězdou, který jako stavovský 
zástupce duchovního a prvního stavu s příslo-
večnou pílí 

str. 33 – slp. 1
pro náboženství a  každé dobré dílo převzal 
příslušný církevní úkon, posvětil celou novou 

školní budovu a povznášející řečí oslovil všech-
ny shromážděné. 
Poté se i c. k. pan okresní hejtman jako zástup-
ce nejvyšší státní správy rozhovořil o důvodech 
stavby nové školy a  o  blahodárných účincích 
v  Čechách stále více rozkvétajících škol lido-
vých. 
Na něho pak navázal svou odpovědí přísedící 
zemského výboru svobodný pán von Hennin-
ger, po němž následně vyjádřil jménem ke ško-
le přináležejících obcí své díkůvzdání za novou 
budovu ředitel úřadu Nejvyššího purkrabství, 
jakož i v dojemném proslovu jeden z žáků školy. 
Následně pak školní mládež a všichni

str. 33 – slp. 2
přítomní svorně a  s  důstojností zapěli za do-
provodu hudby národní hymnu1, naplňující tak 
všechny díky moudré a otcovské vládě pocitem 
nerušeného a klidného štěstí. 
Poté se celé shromáždění odebralo ve slavnost-
ním průvodu do místního farního kostela, kde 
byla slavnost posvěcení, která zůstane nadlou-
ho v paměti přítomné školní mládeže, zakonče-
na slavným Te Deum laudamus.
V  poledne pak byla panem Nejvyšším purkra-
bím coby současným vrchním patronem uspo-
řádána v budově úřadu Nejvyššího purkrabství 
slavnostní tabule, při níž byly za doprovodu 
trumpet a tympánů proneseny přípitky na zdra-
ví Jeho Veličenstva císaře a Nejjasnějšího císař-
ského domu, též i  českých pánů stavů jakož 
i Jeho Excelence pana Nejvyššího purkrabího.

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

1  V originálu Volkshymne, čímž se v této 
době mínila hymna na počest panujícího císaře 
Ferdinanda I. Dobrotivého na známou melodii 
Josefa Haydna (dodnes melodie německé hymny, 
Das Lied der Deutschen, na slova 3. sloky básně 
A. H. Hoffmanna von Fallersleben). Při zmíněné 
slavnosti byl pravděpodobně použit český překlad tzv. 
Zedlitzovy verze císařské hymny, která se všeobecně 
používala v letech 1836-1854.
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Den dětí / 31. 5. 2021
I  když řadě lidí v  uplynulých měsících chybělo 
cestování, mnohým se stýskalo po kultuře, kolek-
tivních sportech anebo po hospodách, odborníky 
nejdiskutovanější i nejvíce kritizovanou covidovou 
vládní restrikcí bylo uzavření škol. Jakkoli to možná 
zpochybňujeme, jejich původní význam měl několik 
rovin: děti a dospívající mládež se nejen vzdělávaly, 
ale procházely i  odbornou pedagogickou či podvě-
domou kolektivní výchovou. V dodržování školního 
řádu se děti učily plnit si povinnosti, nevyhýbat se 
nepříjemným úkolům a  v  času prožívaném s  jiný-
mi dětmi se učily jeden druhého přijímat takové-
ho, jaký je, a  mít ho rád. Školy se konečně otevře-
ly a  tato skutečnost nám zároveň dává příležitost 
spolu na kostelní zahradě prožít dětské odpoledne 
u příležitosti Dne dětí. Nebudou chybět hry, sladko-
sti a ani loutkové divadlo. Začínáme v 15 hodin. 

Boží Tělo / 3. 6. 2021
Každý čtvrtek v Bubenči začínáme společným slave-
ním mše svaté, při níž nechybí nejen krátký výklad 
Božího Slova a  inspirativní myšlenka na celý den, 
ale ani možnost přijímání Ježíšova těla (a  mimo 
covidovou dobu i krve). Pro mnoho věřících se stal 
tento duchovní pokrm takovou samozřejmostí, že si 
pro ten kousek proměněné hostie chodí bez ohledu 
na nějaká omezující pravidla, která stanovují, kdy 
není nejen vhodné, ale ani dovolené eucharistii při-
jímat. Zapomněli jsme na to, že ne my jsme si vyvoli-
li Ježíše, ale on si vyvolil nás; že to nejsme my, kteří 
jsme za Ježíše položili život, ale že to on položil ži-
vot za nás; že my nemáme právo rozhodovat, kdy 
můžeme ke svatému přijímání jít, ale že to on může 
stanovit, kdy to možné je. Slavnost Božího Těla není 
jen o průvodu, o monstranci, o oltářích. Je to hlavně 
možnost zastavit se a chvíli před Eucharistií v tichu 
a pokoře klečet.

První svaté přijímání / 6. 6. 2021
V roce 2020 byla příprava dětí k první svaté zpově-
di a k prvnímu svatému přijímání přerušena, takže 
místo tradiční první červnové neděle se tato milá 
farní slavnost konala teprve v  polovině září. Vzá-
pětí se už na faře začala scházet nová skupina dětí 
a  poučení předchozím rokem se rodiče s  otcem 
Milošem dohodli, že příprava dětí nebude přeru-
šena, ať se děje cokoli. Bylo to důležité rozhodnutí, 
protože vzápětí nastala druhá vlna covidu, přišly 
zákazy setkávání se, ale i onemocnění otce Miloše 
i některých rodin. Byla to velká horlivost rodičů, ale 
i nadšení dětí, které nalézaly řešení i v těch nejob-
tížnějších situacích, aby v letošním roce děti mohly 
k první svátosti smíření i k prvnímu svatému přijí-
mání v řádném čase. Vyplatilo se. Tři děvčata (Anič-
ka, Izabela, Sára) a dva chlapci (Vašek a Matěj) prv-
ní červnovou sobotu očistí své duše od hříchů, aby 
následujícího dne poprvé přijali Ježíše v Eucharistii.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo / 11. 6. 2021
S úctou k Ježíšovu lidskému srdci jako symbolu ne-
změrné lásky jsou spojena jména dvou světců. Jan 
Eudes byl francouzský kněz, který zemřel v  roce 
1680 a  jenž se celý svůj život snažil šířit myšlenku 
odpouštějícího Krista, který nepřišel odsoudit žád-
ného hříšníka, ale který na něho čeká ve svátosti 
smíření a  na jeho vyznání, aby mu mohl odpustit. 
Tím hříšníkem je každý z nás a  těmi hříchy každé 
provinění proti Božímu řádu. Svatá Markéta Maria 
Alacoque pocházela rovněž z  Francie a  v  klášteře 
Paray-le-Monial mívala vidění, v  nichž poznávala 
bolest, jakou způsobuje lidský hřích Ježíšovi, jakož 
i lásku, s jakou jeho Srdce tento hřích odpouští. Ze-
mřela v roce 1690. Trvalo téměř 200 let, než papež 
Pius IX. roku 1856 vyslyšel naléhavou prosbu obou 
světců a v církvi zavedl svátek Nejsvětějšího Srdce, 
jenž se dnes slaví druhý pátek po Seslání Ducha 
Svatého. 

Setkání vedoucích aktivit / 13. 6. 2021
Po roce se opět schází vedoucí jednotlivých farních 
aktivit. Zatímco v loňském roce jsme si na setkání 
pouze povzdechli, že některé aktivity se načas za-
stavily anebo přerušily, letošní bilance bude trochu 
smutnější: mnohé aktivity se už nemohly nejen na-
plno rozjet, ale některé z nich dokonce ani zahájit 
svou činnost. Někteří vedoucí se odstěhovali, další 
vyhořeli, jiní si našli jinou farnost, u většiny se pro-
jevuje únava až vyčerpání. Přesto si každý z nich za-
slouží uznání a poděkování. Je jedno, že třeba nábo-
ženství se konalo každý týden, maminky s dětmi se 
sešly pokaždé, když to bylo možné, zatímco chlapi 
v uplynulém roce nestihli ani jednu pánskou jízdu. 
Je to – anebo spíše asi mělo by být – jako v evangeliu 
o dělnících na vinici: na závěr dne si každý zaslouží 
odměnu. I když se to někomu bude zdát být nespra-
vedlivé. V neděli 13. června v 17 hodin se sejdeme na 
faře, abychom se vzájemně povzbudili. 

Te Deum / 20. 6. 2021
Kostel svatého Gotharda v Bubenči stojí na náměstí, 
na němž je kromě něj ještě jedna důležitá budova, 
a to budova školy. Kdysi to byla bubenečská radnice, 
od roku 1920 Obchodní akademie. Málokdo však ví, 
že právě na tomto místě stávala stará bubenečská 
škola, o níž se píše právě v tomto čísle Gotharda na 
straně kroniky. Žáci navštěvující tuto školu se sice 
pravidelně účastnili některých bohoslužeb v průbě-
hu celého školního roku, dvě data však byla důle-
žitá jak pro ně, tak i pro jejich učitele: na začátku 
školního roku chodili do kostela prosit Pána Boha 
o pomoc a požehnání, na jeho konci zase děkovat za 
všechno, co obdrželi a co prožili. Při první slavnos-
ti se zpíval hymnus Veni Sancte Spiritus, při druhé 
zase Te Deum. Dnes již sice děti, studenti a pedago-
gové z naší farnosti chodí do mnoha různých škol, 
ale ty dvě události na začátku a na konci školního 
roku se stále konají.
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MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
úterý 17:30
středa 17:30
čtvrtek  6:30
pátek 17:30
sobota 17:30 (s nedělní platností)
neděle  9:00
 10:30 

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

OTEVŘENÝ KOSTEL
pátek 15:00–17:00

ZPOVÍDÁNÍ
30 minut před každou mší kromě soboty 
a neděle

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
zkouška sboru pondělí 19:00 
 (dočasně pozastaveno)
modlitba růžence úterý 17:00
maminky s dětmi středa 9:00–12:00 
biblický večer středa 18:30 
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
 3. 6. 2021   slavnost Těla a Krve Páně (6:30)
 6. 6. 2021   první svaté přijímání (10:30)
 6. 6. 2021   příprava k biřmování 6 (15:00)
 7. 6. 2021   modlitba za Benin (18:15)
 8. 6. 2021   příprava k manželství III. (18:30)
11. 6. 2021   výstav Eucharistie (15:00–17:25)
11. 6. 2021   slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova (17:30)
13. 6. 2021   setkání vedoucích aktivit (17:00)
18. 6. 2021   zádušní mše za P. Josefa Petráska (17:30)
20. 6. 2021   Te Deum (10:30)
27. 6. 2021   sbírka na bohoslovce (9:00; 10:30)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


