
měsíčník bubenečské farnosti

07 / 2019 | 046

GOTHARD

FARNOS+
BUBENEČ



2

Vážení a milí farníci,

SLOVO NA ÚVOD

jednou z mnoha aktivit, které naše farnost nabízí
nejen svým členům, ale každému, kdo má o to
zájem, je společné čtení a výklad Bible. Písmo
Svaté, jak Bibli někdy říkáme v katolické církvi,
není jedna kniha, ale jde vlastně o rozsáhlou sbírku
knih, napsaných z Božího vnuknutí tak, aby z nich
věřící člověk mohl vyčíst nejen Boží vůli a cestu,
která nás může přivést do blaženého života s naším
Bohem, ale i to, jak se jakýkoli člověk (v minulosti
i současnosti) někdy chová a k čemu takové
chování vede. Nikdy nepoznáme Bibli dokonale,
protože jsme časově, prostorově, ale i vědomostně
omezeni. Neznamená to však, že nemáme udělat
maximum možného, abychom poznali z Božího
Slova co nejvíce.
V létě naše biblické středeční večery ustanou,
abychom se k výkladům a vzájemnému sdílení
přečteného vrátili opět v září. Přidat se může
opravdu kdokoli, protože naslouchání biblickému
poselství není proces, který má pevně stanovený
začátek a konec jako školní či akademický rok, ale
jde – nebo spíše mělo by jít – o permanentní
součást našeho života, která jednou přeroste až do
věčnosti, kde budeme Bohu naslouchat bez ustání.
První Mojžíšova kniha, které jsme se věnovali
doposud, je kniha příběhů. Zatímco na začátku je
popsán vznik světa a člověka, přes jednotlivé
příběhy počínaje Noem, přes patriarchy
Abraháma, Izáka a Jakuba se ke konci knihy
v Josefových příbězích dostáváme až k začátkům
skutečných národních i náboženských dějin
židovského lidu. Více než v kterékoli jiné biblické
knize se v Genezis Bůh projevuje nikoli jako
Zákonodárce nebo Autor morálních principů, ale
jako Průvodce člověka, jehož stvořil a na kterém
mu záleží. Neopouští ho, i když se to někdy může
čtenáři tak jevit: i tak skvělé a velké muže, jako byl
Abrahám, Jakub nebo Juda, nalézáme v situacích,
které jsou nejen nezáviděníhodné, ale přímo
odporují všemu, co bychom od věrných Božích
služebníků očekávali.
I když v Josefově příběhu Bůh vůbec nevystupuje
přímo, my dnes cítíme jeho blízkost možná více
než Josef tenkrát, když byl zavržen od vlastních
bratří, prodán do otroctví, nespravedlivě obviněn,
uvržen do žaláře anebo zapomenut od těch, kteří
slíbili, že mu pomohou.
I v našem životě se Bůh často projevuje
v konkrétních událostech. Z těch posledních, které
jsme prožívali společně, zmíním aspoň dvě.

Návštěvu apoštolského nuncia arcibiskupa Mons.
Charlese Balvo, jenž přišel požehnat
zrekonstruovanou faru, která se za poslední dva
roky proměnila v moderní komunitní centrum,
které bude sloužit nejen nám jako soukromé sídlo
farnosti, ale i všem, jimž zde v těchto prostorách
(učebna, kuchyňka, sklípek, zahrady) chceme
sloužit. Neděle, kdy jeho prostřednictvím byl
v Bubenči přítomen nejvyšší kněz římské církve,
papež František, bude jistě nadlouho zapsaná nejen
v naší farní kronice, ale především v našich

vzpomínkách, srdcích i životech.
Druhou, stejně silnou a krásnou událostí bylo
první svaté přijímání osmi dětí, které v slavnostním
oblečení a s čistou duší dva týdny poté přijaly na
vydlážděném plácku u fary nejdříve rodičovské
požehnání a pak v kostele sv. Gotharda samotného
Krista, s jehož pomocí chtějí také tvořit
společenství nového Izraele, toho Božího lidu,
který přišel Ježíš nejen vysvobodit ze zatracení, ale
také posilnit a posilovat, aby v něm mohli nalézat
svůj domov všichni, kteří chtějí stavět, a nikoli
bořit vztahy, ti lidé, kteří chtějí cestu k Bohu hledat
více než o ní mluvit, hříšníci, kteří ve vědomí svých
vlastních pochybení považují druhé lidi za lepší
sebe, a nemají proto problém přijmout mezi sebe
nikoho, i když není schopen vždy nebo zcela žít,
jak to po nás Pán Bůh očekává.
A právě tento lid, tuto farnost, můžeme tvořit
i v létě: pozdravem, pohlednicí, fotkou poslanou
na Whatsapp či do MMS můžete s ostatními
farníky sdílet své příběhy na dovolených či na
prázdninách. Ať se odehrají kousek za Prahou,
nebo v dalekých zemích…



3

Milí farníci,

BOHOSLOVEC

už odpočítávám poslední dny, během kterých,
doufám, dodělám zkoušky a uzavřu tak třetí
ročník. Svým způsobem ale již odpočítávám
ještě jeden časový úsek. Na přelomu srpna a
září totiž nastupuji na roční studijně-formační
pobyt v irském městečku Maynooth. Když
jsem před rokem začal reálně zjišťovat
možnosti studia v zahraničí, nenapadlo by mě,
že to tak rychle uteče.
Proč zrovna Irsko? Asi by se daly hledat
vznosné důvody, že je to země s křesťanskou
tradicí nebo že máme my Češi s Iry, dle
genetických výzkumů, mnoho společného…
Můj důvod je ale mnohem pragmatičtější –
angličtina. Italsky neumím ani slovo, abych se
odvážil studovat v Římě. Neříkám, že to půjde
samo, ale půjde to lépe. A taky proto, že jsem
v Irsku před čtyřmi roky byl na pár týdnů a
řekl jsem si, že se tam jednoho dne musím
vrátit. Země je to opravdu krásná.

Zařizování je sice trochu napínavé, protože od
chvíle, kdy tam byl z Čech poslední
bohoslovec na studiích, uplynulo asi 20 let, na
druhou stranu je prima pocit být v něčem
průkopník. Spolu se mnou tam bude studovat
ještě spolubratr Karel Honka, bohoslovec
ostravsko-opavské diecéze, se kterým jsem už
rok formace prožil v Teologickém konviktu
v Olomouci.
Prázdniny tak pro mne mají jasnou strukturu.
Naučit se anglicky a být s Vámi. Letní praxi
letos absolvuji na jednotlivých odborech
pražského arcibiskupství a motorku spolu
některými z Vás provětráme během farní
motopoutě na cestách do maďarské
Pannonhalmy.

Přeji Vám krásné léto.
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KURÝR

Chcete-li i vy napsat ostatním farníkům, posílejte
pohledy /Krupkovo náměstí 32/6, 160 00 Praha 6
MMS /+420 731 625 968

I když oficiální školní prázdniny začnou teprve v červenci, mnozí z nás zjistili, že jakékoli prázdninové či
dovolenkové destinace jsou příjemnější mimo hlavní sezonu. A tak není divu, že první pohlednice pro farníky
dorazily již v průběhu června, a jako obvykle je rádi uveřejňujeme.
Pište, mailujte, esemeskujte, všechny letní pozdravy naleznete postupně v Gothardovi, a mohou tak být
příjemným startem našich kamarádských a přátelských rozhovorů. Protože nejhezčím dárkem, který si
můžeme z našich cest přinést, jsou vzpomínky a ujištění, že jsme tam na sebe mysleli.

SVATÁ HORA /CZ
Zatímco vy světíte spolu s nunciem opravenou faru,
tak my se vydali na Svatou Horu,
odkud vás srdečně zdravíme.
Martin a Bára Holých

RIGA /LVA
Mnoho pozdravů z Rigy,
Lotyšska a od Baltu posílají
Vladimír a Jaromíra Píšovi

KRAKOVEC /CZ
Posíláme celé farnosti mnoho pozdravů
ze společné dovolené.
Anna + Peter + Peťuško Páleníkovi
Terezie + Prokop + Kryštof Sedláčkovi



5

PRO DĚTI
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Symbolika čísel

BIBLE

תיִרְבִע
א Aleph = 1
ב Beth = 2
ג Gimel = 3
ד Daleth = 4
ה Heh = 5
ו Vau = 6
ז Zayin = 7
ח Cheth = 8
ט Teth = 9
י Yod = 10
כ Kaph = 20
ך Final Kaph = 500
ל Lamed = 30

מ Mem = 40
ם Final Mem = 600
נ Nun = 50
ן Final Nun = 700
ס Samekh = 60
ע Ayin = 70
פ Peh = 80
ף Final Peh = 800
צ Tzadi = 90
ץ Final Tzadi = 900
ק Qoph = 100
ר Resh = 200
ש Shin = 300
ת Tau = 400

V biblických textech hraje velmi důležité místo
symbolika čísel. V původní hebrejštině totiž
jedno písmeno zároveň znamenalo i číslo,
anebo dokonce celé slovo. Porozumět starému
hebrejskému textu tedy není vždy jednoduché i
proto, že současný překladatel nemá vždy jasno,
kterému významu textu nebo i konkrétního
písemného znaku má dát přednost.
Hebrejové převzali část své symboliky
pravděpodobně už z Mezopotámie, tedy
z končin, odkud pocházel Abrahám a jeho
rodina; stejně tak se z těchto končin dostala do
dalších starých národů, jako byli či jsou Indové,
Peršané či Řekové. Zvláštní místo v řecké
filosofii matematiky měl Pythagoras, jenž mj.
spojil čísla s hudbou, takže dodnes se v hudební
vědě učí např. o polovině délky tónu nebo
o hudební oktávě.
Při výkladu Písma jak židovští, tak
starokřesťanští učitelé ponechávali mnohá
místa nevysvětlená – jako tajemství, která Bůh
zjevil pouze kdysi svému vyvolenému lidu, aniž
by chtěl, aby jejich smysl poznaly další
generace. Tak např. svatý Augustin píše:
„Numeri in scripturis sacratissimi et mysteriorum
plenissimi.“ „Čísla v Písmech jsou velice
posvátná a velice plná tajemství.“
V tomto a příštím čísle Gotharda si přiblížíme
aspoň základní symboliku některých čísel,
vyskytujících se ve Starém Zákoně.

1 – Znamení nerozdělenosti a jednoty; kdykoli je
speciálně zdůrazněno toto číslo, nejde pouze
o vyjádření množství, ale především celistvosti a
jedinečnosti. Jinými slovy nelze k tomu číslu
přistupovat jako v matematice (1 + 1 + 1 atd.),
protože když je řečeno „1“, tak žádné další „1“
neexistuje.
2 – Číslo protikladu, velmi často používané na
zdůraznění opozice, která nejde dohromady, protože
je od sebe úplně odlišná. Proto ve skutečnosti dvou
sester, dvou bratří nebo dvou jakýchkoli jevů
nespatřovali Židé pouze počet, ale především
vyjádření rozdílnosti.
3 – Některé národy teprve trojku považovaly za
číslo, proto z toho plyne i jeho „dokonalost“, jako je
dokonáním procesu začátek, průběh a konec; stejně
tak najdeme dokonalost v čase jako minulost,
přítomnost, budoucnost nebo filosofie ve své
dialektice mluví o these, antithese a synthese. Trojka
tedy byla číslo bohů (Boha) a všech božských
vlastností.
4 – Vyjadřuje vesmírný řád, kosmos, rozdělený do
čtyř světových stran, větrů, ročních období,
měsíčních fází apod. Už v první kapitole knihy
Genezis vychází z ráje čtyři řeky, v nichž lze vidět
nejen jejich fyzickou existenci, ale myšlenku, že se
z ráje (tedy původního stavu člověka) pokračuje do
celého známého světa. Zvláštní význam má spojení
čísel 4 x 3 (Boží všudypřítomnost).
5 – Protože lidská ruka má pět prstů, jde o číslo moci
(ta se projevuje „pevnou rukou“); takto má například
David v mošně pět kamenů, píše se o pěticípé
hvězdě, ale Židé rovněž za nejmocnější slovo
považují pět knih – onen Mojžíšův Pentateuch, čili
Tóru.
6 – Hexagram je šifrou, která může být zdůrazněním
dvou trojic, ale také významovým součtem 5+1; v Bibli
má však i další význam: především jde o polovinu
dvanáctky (tedy prozatímní nedokonalost, která však
k dokonalosti směřuje), rovněž však jde o symboliku
nedokonalosti, která se dokonalostí nikdy nestane
(protože k sedmičce jako číslu dokonalosti bude stále
něco chybět). Tři šestky jsou pak symbolem
největšího Zla (tedy největší nedokonalosti), které
chce sahat po Boží moci.
7 – Významné číslo, protože je součtem 3 + 4,
a tak sehrávala sedma velkou roli vmnoha náboženstvích
především jako číslo dokonání Boží činnosti (a z toho
plynoucí počet dnů v týdnu), jakož i lidských
povinností v některých činnostech, směřujících
k Bohu (sedmero kroků očištění, sedm pater chrámu,
sedminásobné obcházení Jericha apod).
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Bohoslužba Slova

SLOVO KE MŠI SVATÉ

Naposled byla řeč o bohoslužbě Slova – i když v úředních českých překladech se používá malé
písmeno „s“, preferuji používání velkého proto, že se nejedná o lecjaké slovo, ale o Slovo Boží, tedy
svým způsobem do písma vtěleného Boha, jenž k nám promlouvá. Proto je potřebné při přípravě
každé mše věnovat této části velkou pozornost. Ten, kdo je požádán o přečtení starozákonního
nebo novozákonního textu, by si měl být vědom toho, že nestačí umět číst, ale umět to slovo přečíst
tak, aby v něm jak samotný lektor, tak i posluchač dokázali najít to podstatné: na co konkrétně dát
a vložit důraz, kde se na chvíli zastavit, co přečíst pomaleji nebo hlasitěji apod.

Nikdo (ani kněz!) by tedy neměl předstoupit
před lidi (i kdyby tam byl pouhý jeden
posluchač), aniž by si předem tento text přečetl.
Přednášené Slovo je určeno k přijetí do života, a
to se děje postupným přemýšlením
v usebranosti. Po jednotlivých čteních, stejně
jako po promluvě, je proto namístě zachovat
chvilku mlčení, aby to, co jsme slyšeli, v nás
mohlo rezonovat. A to nejen v kostele, ale
především poté, co z něho vyjdeme.

57. Ve čteních se věřícím připravuje stůl
Božího slova a otevírá se jim přístup
k pokladům bible. Je proto vhodnější
dodržovat rozvržení biblickýchčtení, které
jasně ukazuje jednotu obojího Zákona
a dějin spásy; není dovoleno nahrazovat
čtení a responsoriální žalm, obsahující
Boží slovo, jinými, nebiblickými texty.

58. Při mši s účastí lidu se čtení přednášejí
vždy z ambonu.

59. Podle tradice není úkol přednášet
čtení úkolem předsedajícího, nýbrž
přisluhujících. Čtení tedy přednáší lektor,
evangelium však jáhen nebo, není-li
přítomen, jiný kněz.Není-li kdispozici jáhen

ani jiný kněz, čte evangelium sám celebrující
kněz; a není-li přítomen ani vhodný lektor,
čte celebrující kněz i ostatní čtení.
Ten, kdo čte, pronáší na konci čtení aklamaci
a shromážděný lid svou odpovědí prokazuje
poctu Božímu slovu, které přijal s vírou
a vděčností.

60. Předčítání evangelia je vyvrcholením
bohoslužby slova. Že je mu třeba prokazovat
nejvyšší úctu, učí sama liturgie, protože ho
oproti ostatním čtením odlišuje zvláštní poctou:
ten, kdo má evangelium předčítat, připravuje
se na to požehnáním nebo modlitbou; věřící
aklamacemi uznávají a vyznávají, že je mezi
nimi přítomen Kristus a že k nim promlouvá,
a proto mu naslouchají vstoje; evangeliáři se
prokazují zvláštní znamení úcty.

Biblická čtení

/Pokračování Všeobecných pokynů
k římskému misálu:
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POŽEHNÁNÍ FARNÍHO CENTRA
V neděli 26. května 2019 se ve farnosti sv. Gotharda v pražském Bubenči odehrála historická událost: navštívil
ji papežský vyslanec, apoštolský nuncius, arcibiskup Mons. Charles Daniel Balvo. Důvodem jeho návštěvy bylo
požehnání nově zrekonstruované budovy barokní fary, která se po ročních pracích otevírá nejen farníkům, ale
všem, kteří v těchto prostorách budou hledat a nacházet pomoc a společenství.
Rekonstrukce byla provedena na základě autorského projektu ing. arch. Jana Kazimoura, dodavatelskou firmou
byla společnost AMO Praha.
Po skončení mše pan nuncius v nově opravených prostorách poobědval s členy obou farních rad a poté si
přátelsky povídal na terase farní zahrady. Atmosféru této události si připomínáme několika fotkami. Na jedné
z nich je i naše historická farní kronika, do které se zapsal on i jeho rada, Mons. Mambé Jean-Sylvien Emien,
původem z afrického Pobřeží Slonoviny.
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Neděle 9. června nebyla v Bubenči prosluněna pouze nádherným počasím, ale i slavnostní atmosférou,
kterou vytvořily děti, poprvé přistupující k eucharistii. Den předtím očistily svá srdce ve svátosti smíření
a takto připravené se v předstihu shromáždily před novou farou. Zatímco ony svíraly v ruce křestní svíčky,
při úvodním rodičovském požehnání se sevřelo hrdlo nejednomu z přítomných farníků. Eliška, Maruška,
Mája, Nikolka, Rozárka, Ben, Bruno a Luky se poté vydali nejen směrem do kostela, ale i samostatnou
duchovní cestou, na níž je nadále chceme ve farnosti doprovázet.
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Ekonomická rada farnosti
Každá funkční farnost na území pražské arcidiecéze by měla mít dvě farní rady, jednu
ekonomickou (ta je povinná) a druhou pastorační (ta je doporučená). O tom, že naše farnost
funkční je, není pochybností, a tak je samozřejmostí, že je jmenována nejen ta povinná
ekonomická, která podle stanov svými radami pomáhá hospodařit s majetkem farnosti, ale i ta
doporučená, která spoluvytváří pastoraci, tedy aktivity, připravované jak pro farnost, tak farností
pro jiné lidi.

Protože v těchto dnech skončilo funkční období předchozí ekonomické rady, k 15. červnu 2019
byla na funkční období tří let jmenována nová ekonomická rada v tomto složení:

Někteří členové ekonomické a pastorační farní rady čekají před vstupem do fary na
apoštolského nuncia v neděli 26. 5. 2019

Předsedou Ekonomické rady farnosti je vždy farář.
Prosíme o modlitbu, aby se s majetkem farnosti hospodařilo svědomitě a poctivě, aby byl
zvelebován a přinášel užitek celému společenství, i těm, kteří do něho teprve chtějí patřit anebo
jsou jeho sympatizanti.

Ing. Jan ŽĎÁREK, Ph.D.
41 let
VŠ pedagog

Ing. Tomáš MEŠTELLÉR
33 let
obchodní ředitel

Ing. Josef MÁRA
43 let
stavební projektant

Mgr. Matej JENDROĽ
39 let
informatik

ERF
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AKTUALITY

Příprava rodičů ke křtu dítěte
/7. 7.
Křest je vážné rozhodnutí člověka pro život podle
zásad Ježíše Krista. Zatímco dospělý se o své
budoucnosti (tedy i o tom, čím se bude řídit)
rozhoduje sám, děti do sedmi let zastupují rodiče.
Proto je nutné, aby dříve, než jim kněz dítě pokřtí,
absolvovali s ním oba rodiče setkání, na němž se
nejen dozví o obsahu slibu, který před Bohem i
církví při křtu dávají, ale také o svých povinnostech
a o požadavcích na kmotra nebo kmotru. Toto
přípravné setkání lze absolvovat i před narozením
dítěte, trvá cca 75 minut a začíná v 17 hodin
odpoledne.

Cyklovýlet na Karlštejn
/13. 7.
Ani letos nevynecháme možnost hnout svými
kostrami a šlápnout do pedálů svých kol.
Každý, kdo má zájem, může se vydat z Prahy
na západ přes starobylý kostelík v Krtni dál
krásnou přírodou až na Karlštejn. Tam si
na hradě vysvětlíme, proč zde císař Karel
IV. postavil nejen hradní kapli (sv. Mikuláše),
ale také kostel (Nanebevzetí Panny Marie).
Po krátkém odpočinku mše svatá v kostele
sv. Palmácia, oběd v třebáňské České hospodě
a podél Berounky zase zpět. Pro unavené
poutníky i s koly se na zpáteční cestě skýtá
několikrát možnost oddělit se a dojet do
centra Prahy vlakem. Sraz je v sobotu v 7:45
u metra Stodůlky (náměstí Junkových).

Farní motorky
/21.–24. 7.
Jižpodruhévyrazímespolečněna svýchmotorkách
nejen proto, že nás to baví, ale i proto, abychom
se spolu modlili na několika místech v Čechách,
na Moravě a tentokrát i v Rakousku a Maďarsku.
Cílem je benediktinský klášter Pannonhalma,
založený roku 996 uherským knížetem Gejzou,
jenž sem povolal několik mnichů z Břevnova.
Skupinku farníků mohou ti ostatní vyprovodit
modlitbou požehnání hned po nedělní mši
a znovu je přivítat doma ve středu večer opět
v kostele na mši svaté.

Otevřený kostel
/3., 10., 17., 24. a 31. 7.
ZatímcoPražanéletníměsícevyužívajínacestování
mimometropoli spíše do přírody nebo na venkov,
samotná Praha je ve stejném období přeplněna
turisty a návštěvníky, kteří vyhledávají nejen
nejstarší památky, ale i jiná zajímavá místa.
Stromovka, nacházející se bezprostředně pod
naším kostelem, patří k těm zeleným plochám
našeho hlavního města, které jsou vyhledávány
všemi generacemi, od rodin s dětmi až po seniory.
V červenci bude otevřen kostel sv. Gotharda
každou středu od 15:00 až do večerní mše
svaté (17:30).



/web www.farnostbubenec.cz /facebook Farnost Bubeneč
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/č. účtu ČS 201333389/0800 /farář P. Miloš Szabo /mobil 731 625 968

středa
pátek
neděle

17:30
17:30
9:00

/Mše svaté
v kostele sv. Gotharda
(letní provoz)

středa 15:00–17:30

/Úřední hodiny v kanceláři
a otevřený kostel

zpovídání
zkouška sboru
úklid kostela
modlitba růžence
biblický večer

náboženství dětí

30 minut přede mší (kromě neděle)
opět v září
opět v září
opět v září
opět v září

opět v září

/Pravidelné aktivity

slavnost sv. Cyrila a Metoděje /17:30
příprava rodičů ke křtu dítěte /17:00
svatba Vejsadová – Allaume /14:00

cyklovýlet na Karlštejn /sraz 7:45
křest Jan Mára /9:00

požehnání motorek a odjezd na motopouť /10:00
vítání motorkářů z poutě /17:30

5. 7.
7. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
21. 7.
24. 7.

/Akce měsíce

Ekonomické okénko

Výše darů na splátku půjčky v červnu 2019: 232.199.- Kč

Přispívat lze nadále trojím způsobem:
a/ pravidelnou měsíční platbou: ideální je zadat své bance trvalý příkaz na zvolenou částku, číslo
farního účtu v České spořitelně je 201333389/0800, pro identifikaci platby (na rekonstrukci fary) uveďte
variabilní symbol (svátek sv. Gotharda): 05052016

b/ jednorázovým finančním darem podle svých možností, lze poukázat na stejné číslo účtu anebo osobně
panu faráři

c/ sbírkou první neděle – první neděli v měsíci stojí před kostelemministrant se zvláštní kasičkou, do níž může
kdokoli (třeba i náhodný návštěvník kostela nebo host) přispět jakoukoli částkou

FARNOS+
BUBENEČ

Díky akci „Tisíckráte tisíc“, k níž se přidala většina našich farníků, jsme mohli
k 30. červnu 2019 splatit významnou část půjčky, a to ve výši 1.500.000.- Kč.

Zbývá nám ušetřit poslední milion, proto se lze k akci i v létě nadále přidat
zaplacením jednorázového daru ve výši 1.000.- Kč (uživatelé internetového
bankovnictví mohou využít zde umístěný QR kód s předvyplněným číslem
účtu, variabilním symbolem i zmíněnou částkou).


