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iturgický rok není pouze 
pojmenování kalendáře podle 
církevních svátků a slavností, ale 

mělo by jít především o zdůraznění těch prožitků, 
které mají v běhu toho plynoucího času prioritu. 
Asi tak, jako když někdo řekne, že letošní jaro 
prožije s rodinou: zajisté se tím nemyslí, že by nic 
jiného nedělal, než byl doma se všemi členy své 
rodiny anebo že se 24 hodin od nich ani nepohne. 
Zdůrazněním rodiny ve vztahu k určité době chce 
dotyčný beze sporu naznačit, že půjde o období, 
kdy bude rodina při jeho rozhodování hrát prim.
Slovo liturgie je sl oženo ze dvou řeckých slov, a to 
„λειτος“, leitós, což znamená veřejný, a „εργον“, 
ergón, čili dílo nebo konání. Když na začátku 
své existence začala církev používat toto slovo, 
vyjadřovala tím důležitý fakt společného prožívání 
své víry. Protože nejčastějším vnějším projevem této 
vzájemnosti bylo společné prožívání bohoslužby, 
postupně se slovo liturgie stalo téměř výlučným 
synonymem pro jediný projev této „veřejné služby“, 
a to účast na církevních obřadech.
Chceme-li se však vrátit k prvotním kořenům církve 
a pochopit její exkluzivitu v tehdejším pohanském 
světě, nezbude nám, než se pídit po obsahu slov, 
která začala používat, a následně usilovat o jeho 
naplňování. Liturgické období, které předchází 
velikonočním svátkům, je nazváno obdobím 
postním, tedy dobou odříkání. Poslední staletí se 

z tohoto odříkání nejednou stal spíše osobní rituál 
než liturgie, protože věřící křesťan ve svém svědomí 
cítil povinnost hlídat, aby v určeném čase něco 
nedovoleného nesnědl. Pokud se mu to povedlo, 
půst splnil, pokud na to zapomněl, pak měl hřích 
a vyznával ho ve zpovědi.
Odříkání však v církvi nikdy nemělo pouze indi-
viduální rovinu, tím se kdysi i dnes liší křesťanský 
půst od jakéhokoli jiného, kdy se z jídelníčku 
vyloučí určitý druh jídla kvůli hubnutí nebo lepšího 
zdraví jednotlivce. Aby byl náš půst liturgický, 
má být zaměřen šířeji – odřeknutí se něčeho 
zbytečného, postradatelného, nebo dokonce škodli- 
vého směřuje k většímu dobru konkrétní církevní 
komunity, a to jak materiálně, tak i duchovně: 
různé větší či drobné oběti navíc přinášené Ježíšovou 
metodou laskavé a vysmáté tváře bez remcání 
a útrpných výrazů se bez zbytečného zdůrazňování 
vkládají do společné „pokladny“, z níž pak může 
být rozdělováno potřebným. Kněz ve farnosti může 
z finančních darů pomoct sociálně slabším a nuzněj-
ším, Bůh zase z našich přijatých bolestí či zranění 
zmírnit oběti a utrpení jiných, jakkoli a kdekoli 
vzdáleným.
Začal březen, měsíc půstu. Zkusme ho proto proží-
vat vskutku liturgicky.       

Vážení a milí farníci,
hned první den nového měsíce 
začínáme Popeleční středou nové  
období liturgického roku. L
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milí farníci

milí farníci. 
Book-sharing 
byl úspěšný. 
Bohužel však 

jen jednostranně. mnoho z vás knihy přineslo, 
avšak skoro nikdo neobohatil svou domácí 
knihovničku o nové kousky, což mě přivádí 
do svízelné situace. na faře se posbírala 
spousta knih, ale málo zájemců. Proto ještě 
v neděli 5. 3. bude možnost knížky si  
vyzvednout.
Teď k březnovému programu – ten bude 
spojený s dubnovým a s Velikonoci, zaměřen 
bude hlavně na děti. S mým tátou bychom 
jeden den, který ještě upřesníme, pletli  
s dětmi a jejich rodiči pomlázky na  
Velikonoce. O pruty se postaráme. 
Že neumíte plést? nevadí! Vše vás naučíme. 
Tato akce samozřejmě není jen pro kluky, ale 
i pro malé či větší slečny. a pokud by nějaká 
slečna, paní či dáma uměla barvit vajíčka, rádi 
ji přivítáme, bude-li dost dětí, některé  
se mohou pustit do kraslic.

Ondra

Milí farníci,
ač se již letní semestr se všemi svými všed-
nostmi a povinnostmi naplno rozeběhl, naj-
de se čas i na něco mimořádného. Po týdnu 
výuky se celý seminář nalodil do několika aut 
a odjel na hory. Základnou nám byla fara 
v Jáchymově, odkud jsme ráno vyráželi za 
sněhem a kam jsme se večer vraceli, abychom 
si zahráli nějaké deskovky nebo se podívali 
na film. Počasí nám přálo, takže jsem zvládl 
provětrat sjezdovky i snowboard.
Na přelomu března a dubna nás na víkend 
přijede navštívit Arcibiskupský kněžský 
seminář v Olomouci, kde studují kandidáti 
kněžství z moravských diecézí. V Olomouci 
jsme spolu s nimi prožili celý jeden rok 
během studia v Teologickém konviktu, 
a tak jsme vděčni za každou příležitost, 
kterou můžeme spolu s nimi prožít. Ale ještě 
jeden víkend před tím se u nás v semináři 
uskuteční duchovní obnova pro mladé muže 
pod názvem Tammím. Tu pořádáme dvakrát 
ročně – jednu vždy během doby adventní 
a druhou právě v době postní.
Přeji Vám krásné všední i nevšední dny. 

Michal
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PůST

u SV. GOTHarda
POSTní dOBa

Postní dobou se v katolické církvi 
rozumí období předcházející Velikonocům 
a trvá 40 dnů. Toto období, které by mělo 
být charakteristické větší duchovní koncen- 
trací, modlitbou, odříkáním a konáním 
dobrých skutků, je vždy přerušeno nedělí – 
ta ze své podstaty má být slavností, protože 
vnáší do běžného (i postního) života každého 
křesťana naději Vzkříšeného Krista. V době, 
kdy byl pro toto období církevně přede-psaný 
a povinný půst od masa (a rovněž od veškeré 
hudby a zábavy – proto se lidé veselili před 
začátkem postní doby, tedy v tzv. masopustu, 
a proto také v postní době nebyly dovolené 
a dodnes nejsou doporučované svatební 
veselky), se proto maso podávalo na stůl při 
nedělních obědech, kdy platila úleva od post-
ních předpisů. Ve východních církvích tato 
úleva neplatila, a dodnes tak zahajují půst 
již po neděli předcházející Popeleční středu 
a dodnes se po celý čas zříkají nejen masa, ale 
i všeho, co je živočišného původu (tzn. i ryb, 
mléka, vajec nebo sýrů).

1. Popeleční středa je den přísného půstu, 
který váže všechny křesťany od 7 let  
(od 14 let je specifikovaný odříkáním masa 
a mezi lety 18-60 obecně od jakéhokoli 
jídla). Večer v 17.30 se přítomní na mši 
svaté mohou knězem nechat poznačit na čelo 
popelem na znamení osobního zapojení  
se do celo církevního půstu.

2. Křížová cesta nejdříve ve františkán-
ských a od 19. století i v ostatních kostelích 
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měla nahradit pouť do Svaté země všem, 
kteří si tuto cestu do Jeruzaléma z různých 
důvodů nemoh-li dovolit. Čtrnáct zastavení 
je doprovázeno vždy krátkou úvahou nad 
Ježíšovým utrpením či nad našimi hříchy.  
U Sv. Gotharda se ji budeme modlit každý 
pátek od 17.00, na Velký pátek přesně v hodi- 
nu Ježíšovy smrti, tj. v 15.00. Pokaždé ji  
povede otec Miloš, v pátek 7. dubna se  
k němu přidají někteří členové ekonomické  
či farní rady.

3. Skrutinia katechumenů jsou již 
součástí jejich křestního obřadu, proto se 
odehrávají ve farním společenství, pro které 
má být tato událost nejen „divadlem“, ale 
opravdovou slavností, vždyť Pán Bůh mu 
požehnal nové „přírůstky“. Podle starobylé 
tradice jde o tři stupně skrutinií, které 
budeme o nedělích (vždy v 9.00) prožívat 
s Davidem, Honzou, Zuzkou, Ivankou, 
Evou, Katkou a Markétou, a to 5. března,  
12. března a 2. dubna 2017.

4. Duchovní obnova je několikahodino- 
vé ztišení v kostele, při níž pod vedením 
zkušeného kněze mohou a mají přítomní 
přemýšlet nad tématy, které jsou jim k úvaze 
předkládány. Vzhledem k tomu, že stále 
nedisponujeme vhodnými farními prostory, 
odehraje se tato obnova ve vytápěném kostele 
sv. Gotharda v sobotu 18. března 2017, a to 
od 9.00 do 13.00 a povede ji oblíbený kněz 
a spisovatel (ale též biolog, skaut a cestovatel) 
Marek Orko Vácha. 

5. Postní almužna je konkrétním projevem 
osobního odříkání: každý, kdo si během 
40 dnů dokáže odříct konkrétní jídlo nebo 
konkrétní radost (sladkosti, pivo, víno, maso, 
cigarety, kávu, divadlo, kino, restauraci, 

automobil apod.), může tuto  
konkrétní ušetřenou částku vhodit 
v kostele do označené kasičky – posbíraná 
částka bude otcem Milošem předána těm 
z našeho společenství, kteří trpí nouzí nebo 
potřebují materiálně pomoct. 

6. Pomazání nemocných není nutně 
posledním pomazáním těsně před smrtí, 
ale je svátostí, kterou Ježíš předal církvi, 
aby ji udělovala těm věřícím (pokřtěným 
a vyzpovídaným), kteří náhle nebo dlou-
hodobě se ocitnou v nebezpečí smrti. Kromě 
těžce nemocných (v jakémkoli věku) ji tedy 
mohou přijmout i ti senioři (nad 70 let), 
kteří si svou kondici udržují už jen pomocí 
pravidelných léků. Svátost nemocných bude 
udělovat bubenečský farář v neděli 19. března 
v 9 hodin, můžete mezi nás přivézt autem ty, 
kteří by se jinak sami již do kostela nemohli 
dostat.

7. Návštěvy nemohoucích farníků před 
Velikonocemi můžete co nejdříve objednat 
osobně u otce Miloše, nejlépe v sakristii 
anebo emailem na adrese farnost.bubenec@
gmail.com. Pro tyto pochůzky v terénu bude 
mít vyhrazený pátek 7. dubna 2017, zanechte 
proto při přihlášení také telefonický kontakt, 
na který den předtím bude moct zahlásit 
přesnou hodinu svého příchodu do domác-
nosti nemocného.

8. Kající pobožnost v úterý Svatého týdne, 
tedy 11. dubna 2017, začíná v 15 hodin: ten-
tokrát půjde o bohoslužbu slova s evangeliem 
a promluvou i společným vyznáním lítosti. 
Poté, cca po 20 minutách, otec Miloš a otec 
Vladimír Málek budou až do 17.30 k dispo-
zici pro individuální udělování rozhřešení při 
letošní velikonoční zpovědi.
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BiBlicKý VEčEr u SV. GOTHarda

1. 3. 2017
Popeleční středa
Biblický večer se nekoná, uděluje se popelec! 

8. 3. 2017
Zemědělství u starých Židů
Kdo a kde pěstoval kdysi u Židů olivy  
anebo proč Ježíš tak často používal ve svých  
podobenstvích obraz vinice a vinohradníků? 
 Víme, kdo byl poprvé v biblických 
příbězích opilý anebo jak často chodil Žid 
na pole? Překvapením možná bude, jak měli 
rozdělené úkoly muži a ženy, aby bylo o vše 
postaráno. Své úkoly v rodinném (nebo spíše 
obecném) zemědělství měly i děti.

15. 3. 2017
Rodinný život v Bibli
Orientální národy a kmeny se dodnes 
vyznačují početnými rodinami a silnou 
pokrevní soudržností. Měl muž větší práva 
než žena a těšily se děti v rodinách stejné 
přízně jako v těch našich? Společně si proj- 
deme několika rituály, počínaje narozením, 
obřízkou chlapců, uvedením do dospělosti, 
svatbou i pohřbem. Žádný věřící Žid neměl 
zůstat sám, a to ani tehdy, když se neoženil 
anebo mu nebylo dopřáno mít vlastní 

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

potomky. Byl vůbec někdo, kdo se neženil 
anebo nevdával?

22. 3. 2017
Blízký Východ
I když se termínem Svatá země nazývá 
většinou dnešní území Izraele a Palestiny, 
není to jediné území, kde se odehrávají 
příběhy a události Svatého Písma. Dnešní 
večer si tedy detailněji probereme země 
Blízkého Východu a projdeme se stručně 
jejich historií. A stejně jako každou jinou 
středu večer, i tentokrát vše doplní vybraná 
biblická čtení.

29. 3. 2017
Mezopotámie a Mrtvé moře
Ani v Mezopotámii, ani bezprostředně 
u Mrtvého moře nechtěl žít žádný ze 
židovských kmenů. Přesto se v Mezopo- 
támii Židé vyskytli a k Mrtvému moři 
měli až příliš blízko. Co pro ně znamenala 
skutečnost, že jejich kořeny sahají v zemi, 
která se je bude snažit později podrobit 
a k čemu je vedlo uvědomění si, že od 
kvetoucích zahrad Jericha k mrtvé oblasti, 
kde se nedaří žádnému životu je pouhých 
pár kilometrů?
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8. Naproti tomu dnes »tradice svatých 
otců«, kterou sledovali ti, kdo upravo- 
vali misál sv. Pia V., je obohacena 
nesčetnými spisy vědců. Po prvém 
vydání tzv. Gregoriánského sakrament- 
áře v roce 1571 následovaly často 
tiskem vydávané sakramentáře římské 
a ambroziánské v kritických vydáních 
a rovněž tak starobylé liturgické knihy 
španělské a galikánské, jež uvedly ve 
známost velmi četné dosud neznámé 
modlitby nemalé duchovní hodnoty.
I tradice nejstarších století, dříve než 
došlo k rozdělení ritů východních 
a západních, jsou nyní lépe známé,  
neboť bylo objeveno mnoho liturgic- 
kých dokladů.
A také hlubší prostudování svatých 
otců osvětlilo teologii tajemství  
eucharistie naukou otců v nejstarší 
křesťanské době nejvýznačnějších:  
jako sv. Ireneje, sv. Ambrože, sv. Cyrila  
Jeruzalémského, sv. Jana Zlatoústého.

9. »Tradice svatých otců« vyžaduje, 
aby bylo zachováno nejen to, co nám 

VímE, co se děje
Při mŠi?

Mnozí zastánci tzv. „starého ritu“, tedy předkoncilní mše, odmítají uznávat 
nejen mešní liturgii po druhém vatikánském koncilu, ale i samotný koncil. 

Odvolávají se přitom na nepravdivou skutečnost, že koncil do liturgie zavedl 
„novoty“. V úvodu do římského misálu se však dočteme opak: úkolem liturgické 

komise ustanovené při posledním koncilu bylo vrátit liturgii ještě dál před 
Trident, do období, které poznáváme díky dochovaným spisům svatých otců 

z prvních století.  

předali naši bezprostřední předkové, 
nýbrž aby byla podchycena a důkladněji 
zvážena všechna uplynulá období církve 
a všechny způsoby, jimiž se projevila 
její jediná víra ve společenských 
a kulturních podmínkách tak od sebe 
odlišných, totiž v krajích semitských, 
řeckých a latinských. Tento širší pohled 
pak nám dovoluje rozeznávat, jak Duch 
Svatý dopřává Božímu lidu obdivuhodnou 
věrnost v uchovávání neměnného 
pokladu víry, ač rozmanitost modliteb 
a obřadů je tak nepřeberná.

Najdu-li mezi svými blízkými kněžími  
nějakého, kdo umí vést předkoncilní mši svatou 
tak, aby byla důstojnou liturgií, chtěl bych, 
abychom někdy (třeba v létě) obohatili náš 
prožitek i naše znalosti z vlastní církevní historie 
tím, že ho pozvu k nám, aby u Sv. Gotharda 
jednu mši svatou vedl nejen v latinském jazyce, 
ale i v tomto obřadu, který papež Benedikt 
XVI. povolil jako „mimořádnou formu“. 
Zkusme mezitím poznávat krásu a bohatství 
té mešní liturgie, kterou od koncilu slavíme 
i u nás v českých zemích.
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Březen by měl být rozhodujícím měsícem pro po-
sunutí všech našich žádostí na úřadech mč Prahy 6 – 
očekáváme konečně vydání územního rozhodnutí, na 
jehož základě pak můžeme pokračovat ve zpracování 
další fáze projektu pro stavební povolení; je hotový 
historicko-umělecký průzkum, zařízeno stanovisko 
archeologického ústavu aV čr a vybrána firma pro realizaci nové kanalizační přípojky. 
Tyto a všechny další potřebné informace jsme připraveni předat všem, kteří přijdou na veřejné setkání 
farníků, na němž budeme spolu s projektantem a zástupcem arcibiskupství, a které se bude konat v 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 únoru 2017: 22.306.- 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

1.3   Popeleční středa, udělování popelce

3., 10., 17., 24. 3. křížová cesta

5., 12. 3. skrutinia katechumenů

7. 3. setkání farnosti k rekonstrukci 

12. 3. příprava k biřmování (3) 

12. 3. příprava rodičů ke křtu dítěte

18. 3. postní duchovní obnova

19. 3. pomazání nemocných

20. 3. slavnost sv. Josefa

26. 3. sbírka na arcidiecézní charitu

26. 3. mše svatá na Karlštejně

28. 3. příprava k manželství (3) 

PlÁn aKcí a aKTiViT

www.farnostbubenec .cz


