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Vážení a milí farníci, Milí farníci,

BOHOSLOVECSLOVO NA ÚVOD

nastala doba prázdnin a jako každý rok mi byla
předepsána letní praxe. Letos jsem ji se třemi
svými pražskými spolubratry ze stejného ročníku
absolvoval na různých odborech pražského
arcibiskupství. Čtrnáct dní jsme „putovali“ od
dveří ke dveřím a uvnitř jednotlivých kanceláří
se dozvídali, jakou mají jednotliví zaměstnanci
agendu, a především, jak jejich pracoviště
spolupracují s farnostmi. Všechno nám to mělo
napomoci k vytvoření představy, na jaké odbory
se můžeme v určitých situacích coby správci
farností obrátit.
Vyslechli jsme toho hodně, až to někdy hlava
nebrala a oči se zavíraly. Kancléřství,
ekonomický odbor, konzervátorské centrum,

odbor správy budov a pozemků, geodeti, lesní
správa, odbor kontroly, stavební odbor, tiskový
mluvčí a odbor vnějších vztahů, referát
církevního školství, pastorační středisko s jeho
podřízenými složkami, metropolitní soud a asi
ještě něco…
S technikem ze stavebního odboru jsme jedno
odpoledne vyjeli do Staré Boleslavi, abychom se
podívali na jeho práci v terénu. Kostel
Nanebevzetí Panny Marie i kostel sv. Václava
procházejí celkovou opravou, jakou jsem si snad
ani nedokázal představit. Oba kostely téměř
zcela vystěhované, jeden pak od podlahy po
klenbu pod lešením. Díky tomu jsme se dostali
do míst, kam se za běžného provozu podívá leda
moucha nebo dron.
V autě jsme spolu řešili otázku, zda opravovat i
kostely, kam nikdo nechodí. Zda má smysl dávat
peníze do stavby, která se neotevře ani jednou za
rok. Na odpověď jsme nepřišli.
Říkám si však, že opravy nevyžadují jen české
církevní stavby, ale mnohdy i lidské vztahy. A na
to naštěstí stačí každý. I když jsem si vědom, že
to může být náročnější než opravit dům, či
kostel…

po dlouhých měsících vypětí, nejistoty a téměř
nadlidského pracovního tempa nastala konečně
úleva. I když je doprovázena několika špatnými
zprávami v osobním životě, nemohu Bohu nic
vyčítat. Naopak, je za co a za koho děkovat. Proto
jsem si už počátkem července rád splnil jeden
dávný sen: prožít duchovní cvičení v prostředí
proslulého trapistického kláštera Sept-Fons ve
střední Francii. Nejde pouze o návštěvu tohoto
místa ani o pouť do místního opatského kostela,
ale o prožití vybraných textů s vybraným
exercitátorem (tedy člověkem, který duchovní
cvičení vede), a to v rámci vnějšího denního řádu
místních mnichů, vstávajících ve tři hodiny ráno,
pracujících těžkou, většinou zemědělskou prací,
proloženou šesti modlitebními zastaveními.
Přijmout exercitátora znamená zcela se na těch
pár dnů oddat a poddat jinému člověku. Právě on
je důležitou složkou exercicií a právě on činí
někdy tyto dny namáhavou prací: lidský rozměr
tohoto omylného a nedokonalého kněze dává
bezpečnou záruku, že si někdo z duchovních
cvičení neudělá pouze sladkou a příjemnou
duchovní četbu podle svých vlastních představ a
Boží vůli si neztotožní s tou svou.
Člověk, jehož nám Kristus na cestě k Bohu Otci
klade vlastně do cesty, je totiž ten, na němž
můžeme cvičit své nedokonalosti a učit se ovládat
vlastní představy. I o tom, co a jak je správné.
Unaven po celém (dlouhém) dni sedím na
večerní modlitbě spolu s ostatními sedmdesáti
mnichy a šesti dalšími hosty kláštera. Nedaleko
ode mě, pouhých 2,5 metru, si v prostoru pro
mnichy sedá můj bývalý žák, kterého jsem kdysi
odvedl do Nového Dvora a díky němuž jsem se
zase já něco dozvěděl o Sept-Fons. Zatímco já ho
provrtávám pohledem, on se na mě nepodívá ani
jednou. Mniši nemluví a při modlitbě se nemají
nechat ničím (a nikým) rozptylovat. Ani svými
příbuznými. Ani svými kamarády. Teď je čas na
to, aby mnich byl se svým Bohem. Naplno,
intimně. Duší, myslí, srdcem i tělem. Tečka.
Přesně naproti němu na druhé straně mnišského
prostoru sedí jeho starý spolubratr. Každou chvíli
opouští společenství a šourá se někam pryč. Za
chvíli je zpět, podle starobylé klášterní tradice se
omluvně hluboce uklání směrem k opatovi, bije
se v prsa, a zatímco ostatní při modlitbě stojí, on
si sedá. Evidentně ho trápí nemoc a bolest
nohou. I bez vysvětlování pochopím, že má
trávící problémy. Můj známý, bratr Marie-

Damien, ho tiše sleduje. Jemně a s láskou (a
nejen proto, že je vystudovaným lékařem) vedle
Boha vnímá také toho, který je mu dán do
společenství, v němž má dorůst až do věčnosti.
Celý život, bez dovolené, bez možnosti některý
den změnit daný mnišský režim, prožít zdejší
život tak, aby se proměnil v život věčný.
Kromě myšlenek, nad nimiž mám „nařízeně“
během těchto dnů uvažovat, se zabývám i
dalšími, souvisejícími s církví obecně. Proč
vlastně potřebuji církev? Proto, abych měl své
církevní nadřízené? To přeci není Ježíšovo přání.
Proto, abych byl organizován? Žádný papež ani
koncil nutnost organizace pro lidskou spásu taky
nikdy neprohlásil pravdou víry. Přesto v církvi a
skrze církev tato spása přichází. Právě v ní se
učíme žít oba vztahy, které jsou a budou pro
věčnost nejnutnějšími. Máme několik let na to,
abychom Boha nešidili, ale dali mu hlavní místo
ve svém životě. Čas, který mu má náležet: naše
každodenní ranní a večerní modlitba, konkrétně
projevený dík za každé jídlo, pravidelné
přiznávání svých hříchů podle jeho, a nikoli
mého řádu. A neděli co neděli zároveň hledání i
toho dalšího a těch dalších, kteří spolu s námi
tvoří společenství tam, kam jsme se rozhodli
patřit i my.
U nás v Bubenči neplatí přísná trapistická
pravidla a s ostatními farníky nežijeme 24 hodin
spolu. Nicméně ty dvě hlavní zásady, které mi
letošní exercicie v Sept-Fons připomněly, platí
pro všechny, kteří se vydají s Kristem k Bohu
Otci. Správně si seřadit hodnoty. A navíc k tomu
uvědomění si, že z komunity (tedy ani z farnosti
či církve) se neutíká jen proto, že v ní narazíme
na někoho, kdo nám časem začne vadit. Naopak,
právě na něm se můžeme učit milovat i ty, které
milovat není lidsky snadné…
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KURÝRKURÝR

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

Vážení přátelé farníci,
musím se vám pochlubit jednou zajímavou zásilkou. Takhle otevřu poštovní schránku, tu plechovou na
chodbě našeho domu, a mezi dopisy leží neoznámkovaná, poněkud baculatá zásilka. Přání k narozeninám,
ale tu bachratost způsobila čokoláda „Merci“ a přání za farnost sv. Gottharda napsala Eliška. Dalších osm
podpisů svědčí o skutečnosti, že se na mne pisatelé domluvili, ale nedovedu pochopit, jek mohli tušit, že
jsem mlsnej dědek a čokoládu mám tuze rád! Možná Boží vnuknutí, neboť on ví i o mé zálibě ve
sladkostech.
Z dopisu jsem nedovedl odhadnout věk pisatelů, abych jim osobně poděkoval a třeba i nabídl kousek té
dobroty, tak to zkusím touto cestou. Čokoládu jsem snědl s potěšením a vám gratulantům, pokud jste už
všichni plnoletí, nabízím setkání, při němž se společně napijeme dobrého vína (na faře?) hned po
prázdninách. Rád přizvu i patera Miloše.
Děkuji za milé překvapení a těším se na osobní setkání.

Karel Žižkovský

Jako dobrý anděl chodí Eliška po domácnostech našich starších a nemocných farníků a rozdává radost
a pozdravy od nás ostatních z kostela... a jeden z těch, které doma nezastihla, zareagoval:

SEPT-FONS /FR
I když to zatím na dovolenou nevypadá,
duchovní cvičení v tichu přísného trapistického kláštera
je v tuto chvíli pro mě to nejdůležitější, co jsem potřeboval.
Abych se mohl opět vrátit k vám…
P. Miloš

ŠIBENIK /HR
Zdravím od katedrály sv. Jakuba
a všem posílám slunečný pozdrav.
Martina (Zákoucká)

MALIA /GR
Pozdravy z Kréty, doslova zalité sluncem
a tím pádem horké, a přesto krásné,
všem, kteří nás znají, posílají
Ivan a Thea (Bouškovi)

SVETI JURAJ /HR
Posíláme vám moc pozdravů a vzpomínek z dovolené v Chorvatsku.
Těšíme se na vás!
Veronika, Benedikt, Tomáš, Barbora, Dagmar + Vojtěch Dynybylovi

CIUTADELLA DE MENORCA /ES
Mnoho pozdravů z plavby všem zasílá
Ivo, Marie (Gregorovi) a spol.

POLNÁ /CZ
Všechny vás moc zdravíme a myslíme na vás!
Grétka, Štefan a Irma (a kočka)

DOLOMITI /IT
Spoustu pozdravů z překrásných Dolomit posílají
Adéla, Roman, Kačka a Sparky Jakovcovi

LÁZNĚ TOUŠEŇ /CZ
Milí farníci, jako každoročně,
tak i letos posílám upřímné pozdravy
z lázeňské léčby v Toužimi.
Těším se na setkání v Praze.
Vzpomíná Alena Kartašová
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Symbolika čísel Pokoncilní liturgie

MŠE SVATÁBIBLE

Ti nejstarší věřící i v našem kostele si budou jistě pamatovat roky, kdy se mše konala v latině, kněz
byl otočen zády k ostatním přítomným a z celé mešní liturgie nejvíce vyzařovala určitá tajemnost až
mystika, kterou tento „starý obřad“ vynikal. Takových symbolů, které v předkoncilní liturgii více
upozorňovaly na božskou podstatu Ježíše Krista přítomného v chrámě než v liturgii současné, bylo
mnohem více. Už i samotná latina, kterou se běžně nemluvilo a byla výlučným jazykem vzdělaných
doktorů, ať už teologie, práva nebo medicíny, zatímco ostatní se naučili tento jazyk přijímat pasivně
při mši, bez nutnosti se s ním dorozumět v běžné komunikaci. Stejně tak mřížka, která oddělovala
presbytář duchovenstva od lodě chrámu, v níž byl shromážděn obyčejný lid – aniž by se měl jeden stav
povyšovat nad ten druhý, demarkační linie byla jasná: dostal-li se někdo mezi presbytery, pak to byl
výlučně muž a ideálně ministrant jako případný kandidát kněžství.

Reforma vnější podoby mešní liturgie
sice neproběhla zcela podle návrhů,
které příslušná odborná komise na
druhém vatikánském koncilu připravila,
a zůstaly nám v ní některé relikty
předchozího obřadu, které vytržené
z celkového kontextu dnes, několik
desítek let po skončení koncilu, mohou
působit s podivem a nelogicky. Ale to
hlavní, oč v reformě šlo, se povedlo:
liturgie mše svaté není výlučně kněžskou
záležitostí.
Kněz je sice obětník a prostředník mezi
člověkem a Bohem (i proto, že v sobě
bytostně spojuje lidské slabosti a Boží
svátost vyvoleného kněžství), nicméně
do mše svaté má umět zapojit přítomný
lid tak, aby nebyl pouhým pasivním
prvkem shromážděné církve, ale podílel
se na jejím průběhu.

Proto veškeré dialogy by měl jako
dialog vést: nemá jít pouze o naučené
výzvy (aklamace) a odpovědi na ně, ale
měly by být spojeny s očním
kontaktem, zvukovou intenzitou i
emočním nábojem. Z úkonu
kajícnosti má čišet upřímná lítost, ze
svolání, že máme svá srdce u Boha,
zase radostná naděje. V přímluvách se
má objevit konkrétní potřeba, nejen
abstraktní nicneříkající pravda víry, a
zpěvy by neměly sloužit pouze
k radostnému broukání, ale z jejich
textů by mělo být jasné, že doprovázejí
to, co právě dělá kněz.

38. V textech, které má kněz nebo jáhen nebo lektor
anebo všichni pronášet srozumitelně a nahlas, má
přednes odpovídat druhu textu — podle toho, zda
je to čtení, modlitba, výzva, aklamace anebo zpěv;
stejnětakmáodpovídatzpůsobuslaveníči slavnostnosti
shromáždění. Vedle toho je třebabrát zřetel napovahu
jazyka a národní svéráz.
Proto je v následujících rubrikách a normách třeba
chápat výraz »říkat« nebo »pronášet« tak, že se vztahují
jak na zpěv, tak na recitaci, při zachování zásad
vyložených výše.

Způsob pronášení různých textů

/Pokračování Všeobecných pokynů
k římskému misálu:

Když se začne vysvětlovat symbolika čísel
v Bibli, občas se používá termínu „biblická
numerologie“. Slovo numerologie má však
minimálně dva významy, proto v moderním
pojetí rozlišujeme tzv. čistou a aplikovanou
numerologii. Ta čistá, která připisuje samotným
číslům nadpřirozenou, magickou moc, byla
zapovězena jak židům, tak zůstává nepovolena
i nám věřícím křesťanům, protože jde vlastně
o pověry, nikoli o víru. Pro pochopení biblického
kontextu je důležitá numerologie aplikovaná,
tedy výklad číslovek a čísel tak, jak jim rozuměla
ta populace, která s nimi v příslušné době
pracovala a používala je.
Od numerologie se liší gematrie, typická pro
některé skupiny židovských vykladačů,
především vyznavače kabaly. Ačkoli je slovo
řeckého původu, samotná metoda výkladu slov
pomocí čísel je typická právě pro ty, kteří pracují
s (židovskou) Biblí, když se snaží hledat a
objevovat mystický význam některých slov
pomocí „překladu“ do čísel, jelikož číslice ve staré
hebrejštině jsou vyjádřeny některým písmenem,
příp. skupinou písmen. Aby (správnou)
kombinací čísel však nedocházelo k napsání
nevhodného slova, někdy dochází k úpravám,
které vyvolávají řadu neprůkazných domněnek.
Ve výčtu a stručném výkladu dalších číslic
navážeme přirozeně na ty předchozí, uveřejněné
v červencovém čísle farního měsíčníku Gothard:
8 – Někdy se označuje též jako 7+1, tedy nový
začátek po předchozím naplnění. Osm bylo lidí
přeživších potopu, osmým dnem začíná nový
týden anebo na osmý den měl být obřezán každý
narozený židovský chlapec.
9 – Jde o umocněnou trojku (3 x 3), tedy
dokonalost, týkající se v pohanských
náboženstvích bohů, proto v židovské víře
(a v Bibli) se s tímto číslem setkáme minimálně,
a už vůbec ne v přeneseném smyslu slova, jelikož
Bůh je jen jeden (tedy 1 x 3).
10 – I tato číslovka vyjadřuje dokončenost řady,
avšak v oblasti eticko-morální, přičemž typickým
příkladem je shrnutí morálních zásad (přikázání)
do deseti bodů. Provinění Egypta (tedy nejen
faraona) proti Židům je symbolizováno deseti
tresty; stejně tak počet Ježíšem uzdravených
malomocných, jež Židé považovali za nečisté
(tedy nezpůsobilé pro kontakt s Bohem), je deset.
12 – Vedle trojky a sedmičky je to nejdůležitější
číslo, postihující všehomír (3 x 4, ale i 2 x 6 nebo

7 + 5), tedy veškerý svět nebo veškeré lidstvo.
Nejdůležitější postavy v bibli mají často 12 synů,
Ježíš si volí 12 apoštolů, ale 12 je též drahokamů
na náprsníku velekněze, 12 je tzv. malých
proroků, 12 košů chlebových drobků zbylo po
nasycení zástupu a 12 bran má i nebeský
Jeruzalém.
22 – Podle významné části rabínů je toto číslo
zapovězené k běžnému používání, protože je to
posvátné číslo židovského jazyka (hebrejská
abeceda obsahuje 22 písmen), v němž byla
napsána Bible. Myšlenku, že pomocí tohoto
počtu písmen lze napsat vše, co je pro člověka
potřebné, bohatě rozvíjela kabalistika.
30 – Třicítku nalezneme v Písmu velmi často,
a to jak ve vyjádření času (30 dnů, 30 roků), tak
i ve vyjádření počtu (30 mužů, 30 stříbrných
apod.). I když dnes již neznáme přesně důvod,
proč právě tato číslovka sehrává velmi důležitou
roli např. v počítání lhůty, která je určena pro
osobnostní zralost (3 x 10 ?), takže ve 30 letech
začíná Josefova role v egyptské říši, ale i Ježíšovo
veřejné vystoupení, sčítají se muži starší 30 let
a nejeden patriarcha plodí ve 30 letech svého
syna (pokračování rodu).
40 – Další důležité číslo, odpozorované patrně
z pohybu nebeských těles, jelikož se vyskytuje
téměř ve všech známých kulturách starého
Východu. Jde tedy o vymezení doby zkoušky, po
níž má nastat něco důležitého (40 dnů potopy,
40 dnů pokání pro Ninive, 40 let putování po
poušti, 40 let utrpení Židů pod Pelištejskými, 40
dnů Ježíše na poušti, 40 dnů mezi Ježíšovým
vzkříšením a nanebevstoupením aj.).
50 – Tomuto číslu se dá rozumět ve dvou
rovinách: předně je to zaokrouhlených 7 x 7
vzhledem k času. Záměna za číslovku 49 spočívá
v jiném způsobu počítání let, kdy jakýkoli další
nový den kteréhokoli roku se počítal jako jiný
rok, takže pokud by např. někdo vládl dva dny
starého a jeden den nového roku, jeho panování
trvalo dva roky. Proto byl padesátý rok
vyjádřením naplnění sedminásobku sedmi let
jako rok milostivý. Druhou rovinou je vojenská,
kdy základní jednotkou bylo 5 x 10 mužů, proto
se často v počítání lidí vyskytují násobky
padesáti, i když by ve skutečnosti jednotlivé
„buňky“ sestávaly z jiného počtu osob.

K významům a symbolice dalších čísel se
vrátíme opět za rok v létě 2020.
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EKONOMIKAPRO DĚTI

Kontrola z odboru evropských dotací na Magistrátu hl. města Prahy
V úterý 25. června 2019 odpoledne skončila ohlášená hloubková kontrola, jejímž cílem bylo zjistit, zda
se v průběhu podání žádosti, výběrového řízení, jakož i čerpání dotace nevyskytly jakékoli podvody nebo
pochybení, které by mohly vést k povinnosti poskytnutou dotaci vrátit.
Tzv. evropské fondy rozdělují dotace především prostřednictvím státních či národních celků, jimiž jsou

nejčastěji kraje nebo statutární města. V našem případě byla dotace přidělena prostřednictvím Magistrátu
hl. města Prahy, což pro neznalé mohlo vyvolat dojem, že nešlo o peníze „evropské“, ale „magistrátní“.
Magistrát, který je sice smluvně zavázán k evropským fondům přispět také svým podílem, se však ve
vztahu k EU stává především garantem toho, že přidělené prostředky nebudou zneužity a budou sloužit
přesně k těm účelům, k nimž byly přiděleny.
Evropské dotace, z nichž naše farnost obdržela nemalou částku, neslouží primárně na rekonstrukci fary,

ale na vytvoření zázemí pro činnost, kterou by farnost po rekonstrukci měla vyvíjet, a to není pouze
vlastní náboženská aktivita (k tomu slouží kostel), ani soukromé aktivity (jakési „farnost sama sobě“), ale
především propojení našich aktivit se širší veřejností. Tak, jak to vyžaduje po církvi druhý vatikánský
koncil, jak to po nás velmi naléhavě vyžaduje současný papež a jak to konec-konců od nás očekává i naše
nevěřící okolí.
Kontrola byla tedy mj. zaměřena na správnost žádosti, detailně prověřila, zda nebyly porušeny zásady

při vyhlášení a konání výběrového řízení, na místě prošla samotný objekt realizace vítězné zakázky a
seznámila se s výpočty fakturace a jejím proplácením, včetně termínovaných plnění. Náš projekt byl o to
náročnější, že příspěvek z evropských fondů byl přiznán pouze na část nazvanou komunitní/farní
centrum, přičemž během celé rekonstrukce nesmělo dojít ani k haléřovému pochybení, při němž by byla
z těchto peněz proplacena jakákoli práce nebo materiál určený pro tzv. nezpůsobilé výdaje.
Žádost o dotaci, výběrové řízení i realizaci vítězného projektu nám smluvně zajišťovaly společnosti

Cyrrus Advisory a EU Legal Advisory, které i při zmiňované kontrole nesly velkou část zodpovědnosti.
Tu hlavní však nesl ten, jehož jménem byly podepsány všechny smlouvy, dohody a faktury, tzn. farář
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Gotharda.

Kontrola dopadla pro nás všechny velmi pozitivně – nebylo zjištěno jediné, ani sebemenší pochybení,
a to ani organizační, ani finanční!

Půjčka na rekonstrukci
Kromě 6,5 mil. Kč, které farnost získala na činnost uvedenou v žádosti o dotaci (ta bude během
následujících pěti let objektem další případné kontroly, proto musí být přísně evidována a monitorována)
jsme museli sehnat dalších 5 milionů Kč. Největší část z této částky tvoří dary nás všech, kteří farnost
tvoříme anebo s ní sympatizujeme. V únoru 2019 nám však stále chybělo 2,5 mil. Kč, které nám laskavě
půjčila společnost VALUE ADDED pana Romana Češky, bývalého hlavního ekonoma Arcibiskupství
pražského, jenž byl u všech našich jednání s církevními nadřízenými přítomen. Díky výjimečné květnové
akci „Tisíckráte tisíc“, jejímž prostřednictvím mohli přispět jacíkoli přátelé, kamarádi či známí, jsme
mohli k poslednímu dni června 2019 našemu věřiteli vrátit již 1,5 mil. Kč.

Finanční stav farnosti
Zbývá nám tedy sehnat poslední milion. Pokud bychom se alespoň někteří ve farnosti dokázali ještě
vzepnout a svou „tisícovku“ poslat ke konci roku, třeba jako vánoční dárek, je docela možné, že bychom
do nového roku 2020 mohli vstoupit s dluhem o polovinu menším, čili s 500 tisíci Kč. Ty čtenáře, kteří
si myslí, že je jejich majetková situace příznivá a dokáží poukázat nějakou část příjmů na účet farnosti,
tímto prosíme o pomoc. Potvrzení o daru budeme rozesílat opět koncem ledna 2020, aby si darovanou
částku mohli odečíst ze základu, z něhož se vypočítávají daně z příjmů za uplynulý rok.

Ekonomika
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Kazatelna a křtitelnice
Na evangelijní straně
presbytáře visí na zdi
kazatelna – stejně jako
další části interiéru
kostela sv. Gotharda
pochází z dílny I. M.
Platzera z let 1801–1810,
spolu s oltáři tedy patří
k původnímu zařízení
bubenečského kostela.

Spodní část kazatelny,
tedy řečniště, je členěna
tzv. kanelurou (z lat.
canalis), tedy žlábkovitými
svislými předěly.

Poprsnici (dřevěné zábradlí vedoucí k řečništi) rozdělují volutově zdobené pilastry (architektonicky
zdobný prvek připomínající sloup, nicméně jde nikoli o prostorový, ale o plochý objekt s ryze
ozdobným účelem). Plochy mezi jednotlivými pilastry dekorují lištami rámované výplně s rozetou a
růžemi. Nad řečništěm se nachází baldachýnová stříška doplněná o čabraku (ze dřeva vyřezaný látkový
závěs se střapci), kartuši, plamenné vázy, vinné hrozny a na vrcholu nepřehlédnutelný pelikán krmící
krví ze své hrudi mláďata, tedy symbol Ježíše Krista a jeho oběti vlastní krve, kterou napájí své
učedníky, aby jim zachránil život věčný. Na poprsnici schodiště nalezneme dále zlacené roušky a vázu
s penízkovým dekorem.

Při kazatelně je umístěna na
pískovcovém sloupku cínová
křtitelnice z roku 1792. Jde o
kotlíkovou nádobu se třemi
nožičkami ve tvaru dvou
prohnutých prutů, ozdobenou
hlavičkami andílků a listy. Na
plášti křtitelnice jsou dvě ucha,
kartuše s hlavičkou andílka a
dvojice zkřížených palmových
ratolestí. Víko, jímž je křtitelnice
přikryta, je opět zdobeno andílčími
hlavičkami a završené křížem.
Podle posledních záznamů
v kronice byla křtitelnice naposledy
restaurována v roce 1927.

Otevřený kostel
/7., 14., 21. a 28. 8.
I když jsme zatím nenalezli odvahu nechat volně
otevřený kostel sv. Gotharda bez jakéhokoli
dohledu, rádi bychom aspoň jedno odpoledne
v týdnu tento náš duchovní prostor nabídli všem,
kteří se zde chtějí zastavit jen tak, na tichou
adoraci, na „kus osobní řeči“ s Bohem, na ztišení
uprostřed hluku a spěchu, na vyplakání své
ubolené duše, na hledání svého dalšího životního
směřování nebo se zde chtějí vyrovnat s nějakými
úspěchy či prohrami. Díky několika farníkům,
kteří jsou ochotni i v létě kostel hlídat, můžeme
i v srpnu nechat Sv. Gotharda otevřeného každou
středu mezi 15:00 a 17:30, kdy začíná večerní
mše svatá.

Příprava k biřmování
/11. 8.
Již posedmé se sejdou Kuba, Jitka a Jana,
aby se v předem připravené úvaze zamysleli
nad tím, proč chtějí přijmout svátost biřmování
a co je vlastně poté čeká v životě i v církvi.
Každý z nich je jiný a každý z nich se
pro přijetí tzv. svátosti dospělých rozhodl
v jiném věku a v jiné životní situaci.
I tento rozměr činí z letošní přípravy výjimečnou
událost: nejde totiž jen o absolvování jakýchsi
povinnýchsetkáníavýukuminimálníchnáboženských
znalostí, ale jde především o osobní předání
zkušenosti života s Bohem a o vyznání,
proč každý z nich kromě své lidské vůle
i lidských schopností potřebuje i Ducha Božího.
Letní přípravné setkání se výjimečně nekoná
odpoledne, ale před ním, se začátkem cca
v 10:30.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
/15. 8.
Jedenznejstaršíchmariánskýchsvátků,připomínající
apoštolskou tradici, že Ježíšova matka neumřela
fyzickou smrtí, ale po naplnění svých dnů
byla svým Božským Synem jednoduše přenesena
do jiné, věčné formy života. Zatímco křesťanský
Východtutopravdunikdynepotřebovaldokazovat
nebo oficiálně prohlašovat (takže nemalá část
mariánských chrámů nese název Uspenije

nebo Uspenskij, což je v církevní slovanštině
termín pro stejnou skutečnost, jako je v latinské
církvi Nanebevzetí), západní (římské) křesťanství
muselo vyvrátit všechny racionální pochybnosti
papežským prohlášením dogmatu Nanebevzetí
v roce 1950. Každý, kdo chce uprostřed
prázdnin zažít ranní čtvrteční mši, může
přijít k Sv. Gothardu jako obvykle na 6:30.

Poutní mše svatá na Karlštejně
/18. 8.
O tom, že víra v nanebevzetí Panny Marie
však existovala v církvi opravdu odjakživa
a nikoli teprve od 20. století, nejvíce svědčí
staré kostely a kaple, které nesou po celém
světě právě toto zasvěcení (v italštině nebo
španělštině ze slov Assumpció nebo Assumpcio
vzniklo ženské křestní jméno Assumpta). Jedním
z nich je i proslulý kostel Nanebevzetí Panny
Marie na starobylém královském hradě Karlštejn,
jenž se stal také hlavním kostelem zdejší
kapituly. Kanovníci se v hradních prostorách
scházejí 3–4 krát ročně, jedním z nejkrásnějších
důvodů je právě pouť k nanebevzaté Ježíšově
Matce. Ta se letos koná v neděli 18. srpna
v 16 hodin, a je to také příležitost i pro
širokou veřejnost, jak prožít na Karlštejně
mši svatou. Vstup na mši do hradního kostela
je zdarma!

Farní pouť rodin
/24.–25. 8.
Je, či není dnes klasická rodina ohrožena?
Uznává v oblasti rodinné a manželské politiky
sekulární postmoderní společnost stejné hodnoty
a zásady jako křesťanská víra a církev? Na
našem výletu nebudeme filozofovat ani cíleně
a prvoplánově hledat odpovědi na tyto otázky.
Jedenáct rodin z farnosti si však chce udělat
společný výlet na Broumovsko, vyšlápnout
si na nějaký kopeček v tamních skalách,
s dětmi se vyblbnout v přírodě, spolu si
večer ugrilovat maso, po uložení potomků
do postelí a postýlek si normálně popovídat
u sklenky vína a na druhý den ráno vyrazit
do polských Wambierzyc, kam se už babička
Boženy Němcové chodila (tenkrát pěšky!)
modlit za své blízké a za svou rodinu.
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středa
pátek
neděle

17:30
17:30
9:00

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

středa 14:00–16:30

/Úřední hodiny v kanceláři
a otevřený kostel

zpovídání
úklid kostela
zkouška sboru
modlitba růžence
biblický večer

náboženství dětí

30 minut přede mší (kromě neděle)
dle ohlášení v kostele

opět v září
opět v září
opět v září

opět v září

/Pravidelné aktivity

svátek Proměnění Páně
svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže /17:30

svátek sv. Vavřince
příprava k biřmování /10:30

slavnost Nanebevzetí Panny Marie /6:30
svatba Prouza – Novotná /14:00
mše svatá na Karlštejně /16:00
příprava k manželství I. /18:30

svátek sv. Bartoloměje
pouť rodin na Broumovsko

6. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
15. 8.
17. 8.
18. 8.
20. 8.
24. 8.
24.–25. 8.

/Akce měsíce

Ekonomické okénko

Výše darů na splátku půjčky v červenci 2019: 71.414.- Kč

Přispívat k splacení farního dluhu lze 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
(viz str. 9).

Zbývá nám ušetřit ještě poslední milion, proto se lze k akci i v srpnu přidat
zaplacením jednorázového daru v jakékoli výši (uživatelé internetového
bankovnictví mohou využít zde umístěný QR kód s předvyplněným číslem
účtu, variabilním symbolem a darem ve výši 1.000,- Kč).
Ke sbírce první neděle (viz zde níže) se opět vrátíme od září 2019.


