
Gothard
měsíčník (nejen) pro bubenečské farníky

02 / 2017      016

víle, kdy nevíte, kudykam, 
a kdy nemáte sílu ani na 
to, abyste se pohnuli z mís-

ta. Chybí světlo, chybí energie, chybí 
jakýkoli impuls nebo motivace…
Nemusíte se proto stydět – i věřícímu 
člověku se může život zkomplikovat tak, že před 
sebou najednou nevidí žádný cíl ani důvod, 
proč by měl v něčem, co ho ničí, pokračovat. 
Dokonce i kněz, který se denně dotýká Krista, 
se může ocitnout mezi vyprahlými, unavenými, 
opuštěnými…  I on může zůstat bolestně sám se 
svým vlastním křížem… bez Šimona, který mu 
ho pomáhá nést.
Nebojte se, vím, že píšu do katolického farního 
časopisu. I to, že bych měl psát o tom, jak 
je s Bohem všechno fajn, jak se s Ježíšem vše 
nakonec v dobré obrátí a že na přímluvu Panny 
Marie se už stal nejeden zázrak. Vím, že se 
ode mě očekává povzbuzení, pozitivní nálada 
a příkladný optimismus…
A právem. Kdo jiný by měl jít příkladem, jak 
z takovýchto situací ven, když ne právě on, 
nesmazatelně poznamenaný Ježíšem při svátosti 
kněžství? Měl by být prodchnutý Jeho životem, 
Jeho duchem, Jeho stylem… 
Stejně jako každý, kdo spolu s ním naslouchá 
Božímu Slovu a přijímá svátosti. Skrze tuto 
Ježíšovu přítomnost se můžeme ze dne na den 

měnit, více zanechávat staré myšlení a učit se 
novému: ano, i v těch dnech, týdnech a měsících, 
kdy je nám dobře a vše, i ta radost, nám jaksi 
jde od ruky a kdy necítíme nejmenší potřebu se 
zabývat těmi, kterým to není dáno.
Ale právě oni budou jednou těmi, kteří nás před 
Božím soudem zachrání od trestů za naše hříchy. 
Boží milosrdenství se neaplikuje na nás přímo, 
ale skrze ty, vůči nimž jsme a budeme i my 
milosrdní. Když se budeme učit vyhledávat jeden 
druhého a nečekat, až on přijde za námi. Jako 
náš Pán vědomě si sedat k těm, co jsou životem 
zničeni nebo unaveni. Neposuzovat, nerozdávat 
rozumy, šetřit svatými řečmi. Jen tak být s těmi, 
kteří chtějí být součástí našeho společenství. 
I s těmi, které to vše zrovna přestává bavit. 
A co když to jednou dopadne i na nás? Pak 
budeme právě v nich mít i my skutečné bratry 
a sestry, kteří si toho všimnou, nenechají nás 
padnout na dno a budou s námi a vedle nás. 
Abychom si nezoufali. Abychom nezůstali sami. 
Nyní, i jednou 
na věčnosti.

Vážení a milí farníci,
možná jste někdy zažili situaci,  
kdy jste všechno chtěli vzdát. Někdo 
zkoušku, jiný zaměstnání, nebo 
dokonce vztah… anebo i život.

Ch
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milí farníci

milí farníci. Promítání 
v Domově sv. 
Karla Boromejského 
v Řepích bylo fakt 
skvělé! moc bych 
vám chtěl poděkovat 
za dobroty, které jste 
připravili, všichni si na 
nich moc pochutnali. 
Vykouzlili jste úsměv 
na tváři mnoha lidem 
- samotné promítání 

se sice též líbilo, ale největší ohlas jednoznačně  
vzbudilo pohoštění a přítomnost některých z vás 
mezi nimi. Ještě jednou moc děkujeme - zatím to 
vypadá tak, že jsme u boromejek nebyli naposledy.
nyní však k únoru. Jak jste se už mohli dočíst  
v předchozím čísle Gotharda, tentokrát bude
probíhat tzv. book-sharing (tedy výměna knížek: jedni 
se jich “zbaví”, a druzí - nebo i ti samí - si je o týden 
zase odnesou.
Takže třetí a čtvrtou únorovou neděli (19. a 26. 2) 
budu čekat po první a druhé mši svaté na faře - ta 
prní neděle (19. 2.) bude sloužit k přinesení knížek, 
a ta druhá neděle (26. 2.) bude sloužit k výměně 
a odnesení knih pro vás nových. Tentokrát si tedy 
budeme dělat radost mezi sebou navzájem. Věřím, že 
to dokážeme. 
Přeji vám požehnaný nový měsíc.

Ondřej fajstavr ml.

Milí farníci,
děkuji Vám všem za podporu a mod-
litby, protože právě teď, pár hodin před 
uzávěrkou únorového čísla farního 
časopisu, jsem se vrátil z poslední 
zkoušky. Byla to fuška, byly to nervy, 
ale stálo to (a stojí to) za to. Za 
mnohé vděčím i svým spolubratrům. 
Neskutečně nás toto období dávalo 
dohromady. Ať už jeho dílčí úspěchy 
nebo neúspěchy. Navzájem jsme se hnali 
dopředu a vědomí, že se ostatní učí, Vás 
nenechá dlouho prokrastinovat :-).
Navíc je velice milé, že zbytek zkoušk-
ového období můžeme strávit mimo 
seminář. Než začne letní semestr, který 
odstartujeme rekolekcemi s pražským 
generálním vikářem otcem Zdenkem 
Wasserbauerem 18. února, chtěl bych 
se vypravit zalyžovat si na hory. Pokud 
tedy ještě někde vydrží sníh…
Nejedu ale pouze na hory. Těším se také 
samozřejmě na Vás! 

Michal
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1. Svátky a slavnosti mají svůj konkrétní obsah 
– je-li v kostele některý světec (Panna Maria,  

sv. Antonín, sv. Terezie aj.) zobrazen, pak má výzdoba 
těchto míst přednost před ostatními místy, samozřej-
mě kromě oltáře, kde při mši probíhá příchod Ježíše 
v eucharistii.

2. Adventní a postní doba jsou mj. 
obdobím pokání, k němuž náleží i odříkání 

se jakéhokoli veselí, proto by kostel sice během této 
doby neměl být ponurý, ale ani hýřit barvami či 
zdobností - může nám tedy přibýt výzdoba evokující 
to, co právě prožíváme (suché větve, trní, větvičky, 
adventní věnec apod.).

3. Slavnosti (nikoli svátky!) během 
adventní nebo postní doby doslova ruší 

jejich kající charakter, proto na tento jediný den, kdy 
i kněz zanechává roucho fialové barvy, je možné kos-
tel vyzdobit, zejména to místo, které je nějak spjato 
s tématem slavnosti; již na další den se však vracíme 
k adventní či postní době a „přebývající“ kytky se 
použijí k výzdobě svatostánku.

4. Velikonoční triduum:
a) Zelený čtvrtek – připomínáme si 

ustanovení eucharistie, proto je nejvíce vyzdoben oltář 
(nikoli svatostánek - ten je prázdný!); po skončení 
mše kněz odnáší Svátost do tzv. Getsemanské zahrady, 
proto je určené místo je připraveno jako zahrada –  
před barevností se dává přednost bohaté zeleni.
b) Velký pátek – nejbolestnější den celého 
liturgického roku, a tak nesmí být žádná výzdoba 
(dokonce i všechny oltáře jsou bez plachet), zbudou-li 
kytky ze Zeleného čtvrtku, jsou zpracovány jako 
(skromná) výzdoba místa, kde je uložena Svátost;  

KVěTinOVá 
VýzDOBa V KOsTele
Nejen místo, ale i konkrétní doby a časy hrají při liturgii důležitou roli, a tak se v průběhu 

roku můžeme setkat s tím, že se výzdoba „přesouvá“ z jednoho místa na druhé tak, aby všem 
přítomným zdůraznila, co se v kterém dni nebo období právě děje a na co klade církev důraz.

po skončení obřadů se otevírá tzv. „Boží Hrob“,  
ten je náležitě upraven, obvykle výzdobou  
z „Getsemanské zahrady“.
c) Velikonoční vigilie – Ježíšovo vzkříšení si 
postupně připomínáme u ohně, kde kněz zapaluje 
velikonoční svíci (proto je vyzdoben svícen, kam se 
pak tato svíce umístí), dále u křtitelnice, kde budou 
v ten den pokřtěni noví věřící (a tak může být vyzdo-
bena i křtitelnice), a nakonec u oltáře (Ježíš po svém 
vzkříšení zůstává přítomen v eucharistii) - proto je od 
zpěvu Gloria (Sláva Bohu na výsostech) slavnostně 
ozdoben i oltář. Tento den je v církvi nezdobnější, a to 
právě proto, že jde o vrchol slavení celého liturgického 
roku.  

5. Vánoční doba přináší i speciální vánoční 
výzdobu, především stromky a jesličky (betlém); 

nicméně i oltář a svatostánek mohou být vyzdobeny 
vánočními symboly.

6. Velikonoční doba je pokračováním  
Velikonoc, kdysi se dokonce slavila jako „jeden 

den“, při výzdobě kromě oltáře má prioritu přede vším 
ostatním paškál, příp. soška Vzkříšeného Krista,  
pokud se v kostele používá.

7. Je-li v kostele výstav eucharistie,  
adekvátně může být přizdobeno místo,  

kde bude Svátost Oltářní (nejčastěji v monstranci)  
vystavena.

8. Naopak, nebude-li v kostele z nějakého 
důvodu sloužena mše, není vyzdoben oltář,  

ale (je-li tam Svátost uložena), svatostánek. Není-li ve 
svatostánku uložena Svátost, není vyzdoben ani 
tento, může být pak vyzdoben patron kostela (výzdoba 
se tedy soustředí u oltářního obrazu nebo sochy).
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Kremace

• Pokud ke kremaci zemřelých nevedou důvody, 
které jsou v rozporu s katolickou naukou (např. 
nesouhlas se vzkříšením, odpor vůči církvi apod.), 
není důvod odmítnout náboženské obřady 
v krematoriu, přičemž u věřících má být – tam, 
kde je to možné – upřednostňováno pohřbívání 
těl do země.

• K pohřbům se mají využívat hřbitovy anebo 
jiná posvátná místa – více to odpovídá důstojnosti 
lidského těla (které se křtem stalo chrámem 
Ducha Svatého) i víře ve vzkříšení, jakož i praxi 
církve, která od svého počátku vyzývala k modlit-
bám za zemřelé; pohřby proto nemají být pouze 
utajeným obřadem, ale společnou modlitbou 
církve (farnosti).

• Kremace by neměla být prováděna proti 
výslovné vůli zemřelého věřícího.

• Popel zemřelého má být následně uložen na 
posvátném místě, zpravidla na hřbitově; nepřípus-
tné je uchovávání popela doma v obydlí, stejně 
tak není dovoleno, aby byl popel rozdělen mezi 
různé části rodiny.

• Pro zabránění panteistického, naturalistického 
nebo nihilistického chápání smrti není katolíkům 
dovoleno rozptylování do vzduchu, na zem nebo 
do vody nebo jakýmkoli jiným způsobem.

• Není také dovoleno používat popel z kremace 
pro upomínkové účely nebo pro klenoty
a takovéto postupy nelze ospravedlnit žádným 
důvodem.

• Pokud by zesnulý naléhavě trval před svou 
smrtí na kterémkoli z výše popsaných způsobů 
zacházení se svým zemřelým tělem, může to být 
příčinou pro odmítnutí církevního obřadu.

V poslední době se jedná se o jednu z nejjasnějších 
a nejzávažnějších norem, které nám nejvyšší 
zákonodárce církve předkládá. Papež František tuto 
normu schválil už 18. března 2016 při audienci 
udělené prefektovi (nejvyššímu představenému) 
zmíněné kongregace, zveřejněná byla 15. srpna 2016, 
na slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Velmi prosím, 
abychom ji brali vážně  
a podle ní se zařídili.

V roce 2016  
vydala vatikánská  

Kongregace pro nauku víry 
(kongregace jednající v této záležitosti 
jménem papeže) důležitou instrukci 

s názvem Ad resurgendum cum Christo, 
která se týká pohřbívání zemřelých  

a uchovávání popela v případě kremace. 
Jelikož je tato instrukce závazná 
pro všechny katolíky, je důležité 

se seznámit alespoň s jejími 
hlavními body a zachová-

vat je.
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Žehnání svící
Když čtyřicet dnů po Ježíšově narození jej Panna 
Maria a svatý Josef nesli do chrámu, očekával 
je tam stařičký Simeon a stará vdova Anna 
– oba dva vedeni Božím Duchem rozeznali 
v dítěti Božího Syna. Rozeznat Boží přítomnost 
v dnešní době, a zvláště v náročných životních 
situacích bez Božího Ducha je těžké i pro nás. 
Proto symbolicky neseme do kostela svíčky, při 
jejichž zapálení si můžeme nejen navodit pří-
jemnou atmosféru, ale především si vzpomenout 
na jejich požehnání, abychom uměli mít Boha 
na zřeteli i tehdy, když nerozumíme tomu, co 
se v nás nebo kolem nás děje. Toto požehnání 
svící proběhne při mši svaté ve čtvrtek 2. února 
2017 v 6.30 ráno. 

Svatoblažejské požehnání
Svatý Blažej patří k nejstarším uctívaným 
světcům, zemřel mučednickou smrtí kolem 
roku 320 v kdysi arménské Sebastě (nyní město 
Sivas v Turecku) – za to, že patřil k císařem 
zakázanému náboženství křesťanů, ho nejdříve 
pověsili na strom, jeho tělo rozdrásali kovovými 
hřebeny a následně mu sťali hlavu. Po jeho 
smrti křesťané vyprávěli, že tento biskup a léčitel 
(lékař) ještě i cestou na popraviště myslel 
na druhé, a když viděl u silnice stát matku 
s chlapcem, který se dusil, zachránil mu život. 
Odedávna se proto v den jeho vzpomínky modlí 
kněží a biskupové nad všemi, kteří o to prosí; 
individuální požehnání se bude i u Svatého 

aKTiViTy 
měsíce

Gotharda udělovat v pátek 3. února 2017  
na závěr mše svaté.  
 
Haléř svatého Petra
Odedávna křesťané pomáhali těm, kteří se 
nacházeli v jakékoli nouzi, bylo to jejich 
poznávací znamení mnohem více než kostely 
a kříže nebo jakékoli vnější náboženské projevy. 
Už ve Skutcích apoštolů nalezneme zmínku 
o tom, že lidé nosili k nohám apoštolů peníze 
a majetky, které pak oni rozdávali potřebným. 
Tato tradice se zachovala v průběhu staletí ani 
dnešní papež se nezříká povinnosti distribuovat 
jménem nás katolíků finanční prostředky 
těm lidem ve světě, kde je to nejvíce potřeba 
– lidem postiženým živelnými pohromami, 
válkou, epidemiemi nebo terorismem.  
Do této pokladny přispějeme i my sbírkou, 
která se bude konat v neděli 26. února 2017  
při každé mši svaté.    

Zádušní mše za P. Jaroslava Zrzavého
V sobotu 25. února 2017 uplyne již 15 let 
ode dne, kdy zemřel bývalý bubenečský farář 
otec Jaroslav Zrzavý. Každoročně se v kostele 
sv. Gotharda scházejí kněží, které svým půso-
bením, kněžským příkladem i lidskou láskou 
oslovoval i na jejich vlastní cestě k oltáři. I letos 
si můžeme tohoto velkého kněze, který pos-
lední roky svého života sloužil v naší farnosti, 
připomenout při mši svaté, která bude sloužena 
v pondělí 27. února 2017 v 17.30.
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BiBlicKý Večer

1. 2. 2017
Ptactvo a hmyz v Bibli
Mezi všemi zvířaty, která se v Bibli vyskytují, zajímají 
zvláštní místo ta, která se pohybují ve vzduchu. Vzal 
je také Noe do korábu? Proč některé z ušlechtilých 
druhů ptactva skončily nakonec mezi nečistými 
zvířaty? Byly kobylky opravdu tak nebezpečné, že 
mohly přivodit smrt v Egyptě? Povídání tohoto 
středečního večera bude opět obohaceno o několik za-
jímavých biblických úryvků, které nám nejen přiblíží 
toto ornitologické téma, ale také pomohou pochopit 
význam Božího Slova pro dnešního člověka.  

8. 2. 2017
Židovský kalendář
O některých měsících starého hebrejského kalendáře 
jsme již určitě slyšeli, zejména názvy nisan nebo 
kislev se poměrně často používají i dnes v souvislosti 
se židovskými svátky. Co ale ostatní měsíce? Počítal 
se rok stejně jako je ten náš od ledna do prosince? 
A měl každý měsíc stejný počet dnů, anebo stejně 
jako v gregoriánském se střídaly kratší a delší měsíce? 
A víte, proč židovský nový rok (tzn. Roš ha-šana), 
jenž připadá vždy na 1. tišri, nemůže nikdy padnout 
na středu, pátek nebo neděli? I o tom bude tento 
biblický večer.  

15. 2. 2017
Biblický večer se nekoná.

17.30 mše svatá, vybraná biblická čtení 
a promluva jako úvod do tématu
18.15 prezentace a výklad 
(cca 30 minut)
18.45 práce s konkrétními 
biblickými texty (cca 30 minut) -
je vhodné přinést si vlastní bibli

22. 2. 2017
Biblické národy a pronárody
Abrahám putoval z chaldejského Uru do země, 
kterou mu Bůh přislíbil, i když vůbec netušil, 
kde se tam usadí a jak vypadá. Už cestou musel 
bojovat s několika kmeny, které se jeho družinou, 
ale i jeho stády, cítily být ohroženy. Nejinak tomu 
bylo i později, když se z Egypta vracelo dvanáct 
izraelských kmenů zpět do Palestiny, kterou ale 
mezitím osídlily jiné národy. Další z biblických 
večerů se tedy bude zabývat některými národy, 
zmiňovanými zejména ve Starém Zákoně. Přežily 
vůbec některé z nich do dnešních časů?  
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6. Když II. vatikánský sněm vydával 
nařízení k přezkoumání mešního řádu, 
stanovil mimo jiné, aby se některé 
obřady obnovily »podle starobylé 
tradice svatých otců«, a použil týchž 
slov jako sv. Pius V. v apoštolské kon-
stituci Quo primum, kterou byl vyhlášen 
v roce 1570 tridentský misál. Pro tuto 
shodu i ve slovech naznačuje, že oba 
římské misály, třeba uplynula čtyři 
století, obsahují rovnocennou a stejně 
hodnotnou tradici. Když však zvážíme 
vnitřní prvky této tradice, shledáme, jak 
mimořádným způsobem a jak šťastně 
se starší misál zdokonaluje misálem 
novějším.
7. Za těžkých dob, kdy byla napadána 
katolická víra v obětní povahu mše 
svaté, v služebné kněžství, ve skutečnou 
a trvalou přítomnost Kristovu pod 
eucharistickými způsoby, záleželo sv. 
Piu V. především na tom, aby uchoval 
neprávem odmítanou novější tradici 
pouze s nepatrnými změnami posvát-
ného obřadu. Proto misál z roku 1570 
se liší jen málo od prvního vydání 
misálu tiskem v roce 1474 a ten zase 

Víme, co se děje
PŘi mši?

Dnešní mešní liturgie, zejména ta, kterou místní společenství slaví v neděli, má 
co nejvíce vyjadřovat společnou oběť i společnou modlitbu. Každá mše by tedy 
měla více propojit ty, kteří se na ni scházejí; právě proto je vhodné, aby byly 
služby a jednotlivé úkony správně vysvětleny, pochopeny a náležitě rozděleny 

mezi ty, kteří eucharistii přicházejí slavit.  

věrně opakuje misál z doby papeže 
Inocence III. Ani rukopisy Vatikánské 
knihovny, i když umožnily provést 
několik textových oprav, nedovolovaly, 
aby se v tomto prozkoumání »starých 
a osvědčených autorů« šlo dále než k li-
turgickým komentářům středověkým.

Papež Benedikt XVI. v roce 2007 svým listem 
motu proprio (tzn. bez koncilu, ale z vlastního 
popudu) Summorum pontificum umožnil, 
aby se v katolické církvi, tam, kde je o to 
skutečně žádáno a kde jsou kněží, kteří by této 
potřebě vyhověli, sloužila mše i v obřadu, který 
předcházel druhému vatikánskému koncilu. 
Jakkoli to někteří odpůrci tzv. nového ritu 
pochopili jako vítězství tradice nad modernou, 
nejde o krok zpět, naopak – církev postoupila 
dopředu tak, aby byla i na Západě schopna 
jednotně vystupovat, i když by byly v různých 
kostelích zachovávány oba obřady. Ten, který 
se běžně nazývá tridentským obřadem, totiž 
nevznikl ze dne na den, ani neobsahoval žádné 
bludy. Jeho bohaté historické minulosti však lidé 
přestali rozumět. Proto koncil v čele s papežem 
rozhodl dne 4. prosince 1963 o jeho reformě. 
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Proti závaznému stanovisku a vydání územního rozhodnutí pro plánovanou rekonstrukci fary se odvolalo  
občanské sdružení Bubeneč, které si již dvakrát vyžádalo podrobnější vysvětlení všech stavebních úprav a dopl-
nění vizualizace celé stavby. i přes kladné stanovisko všech odborných orgánů a uznání útvaru hlavního architekta 
hl. m. Prahy o citlivém přístupu k historické budově fary tak musíme čekat další zákonem předepsané lhůty,  
aby nám stavební úřad mč Prahy 6 mohl konečně vydat územní rozhodnutí, na jehož základě teprve lze začít  
připravovat realizační projekt a vypsat výběrové řízení.
mezičasem se připravuje výběrové řízení na firmu, která se bude věnovat kanalizační přípojce, a na pražském 
arcibiskupství další výběrové řízení, jehož účelem bude zaměstnat firmu, hlídající jakékoli granty a dotace,  
z nichž bychom případně mohli čerpat další finanční podpory kromě našich pravidelných sbírek.
setkání farníků, na němž budeme spolu s projektantem a zástupcem arcibiskupství referovat o aktuálním stavu 
rekonstrukce, je plánováno na úterý 7. března 2017 po mši svaté (17.30)

Přispívat na plánovanou rekonstrukci lze trojím způsobem:
a) pravidelná měsíční platba:   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 kostelem ministrant se zvláštní kasičkou, 
do níž může kdokoli (třeba i náhodný návštěvník kostela nebo host) přispět jakoukoli částkou 

úterý 17:30

středa 17:30

čtvrtek   6:30

pátek 17:30

neděle   9:00; 10:30

Poštovní adresa: Krupkovo nám. 32/6, 160 00 Praha 6; email: farnost.bubenec@gmail.com;  
IČ: 61380288; č. účtu: čs 201333389/0800; farář: P. miloš szabo; mobil: 731 625 968

čtvrtek 14:00 - 16:30

eKOnOmicKé OKénKO - 

rekonstrukce fary

mše sVaTé  
V KOsTele sV. GOTharDa

úŘeDní hODiny V KanceláŘi

výše darů na rekonstrukci v prosinci 2017: 17.230.- Kč

zkouška sboru pondělí 18:30 

úklid kostela úterý 9:00

modlitba růžence úterý 17:00

biblický večer středa 17:30

zpovídání středa a pátek 17:00

2.2. žehnání svící

3.2. svatoblažejské požehnání

7.2. zasedání ekonomické rady

19.2. příprava k biřmování (2) 

21.2. příprava k manželství (2) 

26.2. sbírka haléř sv. Petra

27.2. zádušní mše za P. J. zrzavého

Plán aKcí a aKTiViT

www.farnostbubenec .cz


