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SLOVO NA ÚVOD

kousku proměněného bílého chleba, 
symbolizujícího nejenom pokrm, 
bez něhož by život pomalu, ale jistě 

vyhasínal, ale rovněž určitou obyčejnou 
každodennost, do níž Bůh (ano – ten, jehož 
různé národy, kultury a náboženství nazývaly 
Velikým, Mocným, Všemohoucím či Pánem) 
byl v lásce ochoten sestoupit.
Kolikrát stojíme před přeplněnými regály 
v menším či větším supermarketu a nedo- 
kážeme se rozhodnout, co koupit. Mají sice 
obyčejné rohlíky, ale neláká nás to občas spíše 
zkusit nějaké speciálnější pečivo? Je k dostání 
sice slunečnicový olej, ale nepřikloníme se 
někdy raději či spíše ke „kvalitnějšímu“… ? 
Na trhu přibývá stále více firem či společnos-
tí, nabízejících zážitky. Skok padákem, let 
balonem, jízda na motokárách, romantický 
pobyt pro dva v lázních… A tak si kupujeme 
zážitky. Protože pro nás už není zážitek ranní 
probuzení, zejména když jsme možná vlastní 
vinou šli spát hodně pozdě. 
To není žádná výtka ani kritika. Jen popis 
reality. Dnes už nemusíme řešit obyčejné, 
každodenní věci, my už se příliš netěšíme 
z drobností (i když to tvrdíme). Popravdě 
– jsme zhýčkaní svými vlastními úspěchy 
a pomyslným štěstím, a dokonce i svou 
vlastní představou o Bohu a jeho požadav-
cích na nás.

Kristus trpí. Už nikoli ve své osobě s lidským 
tělem, ale v mnoha dalších lidích kolem nás. 
Kromě toho jeho vůle a ochota trpět pro nás 
a pro mě trvá a bude trvat až do konce světa.
I přes apoštolovo jednoznačné tvrzení, 
že hlásáme „Krista ukřižovaného“, my 
raději chceme hlásat Krista mystického, 
oslaveného, zážitkového, jakoby po nás 
ani nic nepožadoval. 
Slavíme Velikonoce. Probuzení ze sna. 
Vítězství života nad smrtí. Záchranu pro ty, 
kteří jsou ochotni konkrétně uznat a vyznat 
svoje viny. A každodenní posilu pro všechny, 
kteří uvěřili a přijali, že na cestu k Bohu patří 
i bolest a odříkání. Nikoli samoúčelné. Ale 
žité s láskou. S Láskou, kterou je Bůh sám. 
A o tom všem může být i našich soukromých 
třicet minut před 
Ježíšem v eucharistii.

Vážení a milí farníci,
každý první pátek v tomto roce 

nasvěcujeme oltář zvláštním 
světlem, které ozáří vystavenou 

monstranci, v níž se všem 
přítomným představuje Ježíš 

v eucharistii.



     3

BOHOSLOVEC

Milí farníci,
počasí už teď moc zimu nepřipomíná. Rád bych ale trochu zavzpomínal 
a podělil se s Vámi o to, jak se na začátku letního semestru celý pražský 

seminář naskládal do několika aut (což vlastně vzhledem k našemu počtu 
není zas tak složité) a odjel na hory.

D
louhé přemýšlení, jak tři dny na 
Klínovci strávit, jsem nakonec ukončil 
rozhodnutím vzít si s sebou snowboard 

a pořádně si na něm zajezdit. Vloni jsem na 
něm stál cca po osmileté pauze a velice mě to  
i po tak dlouhé době chytlo.
Hory jsem si užil náramně a zjistil několik 
výhod snowboardu oproti sjezdovým lyžím. 
Pro upínání zadní nohy do vázání před 
sjezdem dolů je praktické a pohodlné si sed-
nout. A díky tomu se Vám najednou 
nabídnou nádherné pohledy do 
krajiny, kterých si bez nuceného 
zastavení ani nevšimnete. Vše bylo 
navíc umocněno krásným počasím 
– až na pár výjimek bylo příjemně 
mrazivo, obloha byla bez jediného 
mráčku a kvalita sněhu se zdála být 
ideální. Dále jsem si tam uvědomil, 
že když čekáte ve frontě na lanovku 
a bokem se posouváte kupředu, 

úplně to vybízí k povídání si s ostatními :-).
Po návratu na ubikaci jsme vždy společně 
slavili mši svatou v jáchymovském kostele 
a během večerů hráli společenské hry. Byly to 
krásné tři dny, ve kterých jsem si nejednou 
uvědomoval vděčnost Bohu za to, že jsem 
zdravý, že „vymyslel“ hory a sníh, a také že 
mám kolem sebe lidi, se kterými mohu své 
radosti sdílet. Děkuji Vám…
 Michal



KURÝR
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 BUDAPEST
Mnoho pozdravů z Budapešti a lázní Sárvár 
posílají všem Vladimír + Jarmila (budoucí Píšovi). 
V tomto chrámu měl svatbu král Karel IV. 
se svojí třetí ženou Annou Svídnickou…

ICELAND  
Zdravíme z krásného Islandu, dokonce ani 
v únoru tu není velká zima a počasí nám 

dost přálo. Bětka Mecová a Kamil Dolinský. 
Děkuji, že Bubeneč je první farnost, 

kde se cítím opravdu doma…

LONDÝN   
 Posílám pozdrav z upršeného Londýna plného 

kontrastů. Už se na vás všechny těším. 
Terka (Neradová)

I když není čas letních dovolených, přesto lidé (a mezi nimi i naši farníci) cestují.
 A jsem si jistý, že nejen pro mě jako faráře, ale pro všechny z nás je příjemné vědět, 

že mnozí z nich – ať jsou kdekoli – tam v duchu myslí i na naši farnost.
V uplynulých týdnech dorazily na adresu farnosti tyto tři pohlednice (jedna dokonce 

s vlastnoruční kresbou):
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Ráda bych Vás všechny pozvala na akci  
Noc kostelů, která se letos uskuteční 25. 5.  
a do které se zapojí také naše farnost. 
Noc kostelů vytváří prostor pro setkání.
Lidé, kteří by možná jinak sami od sebe 
do kostela nepřišli, mají možnost se setkat 
s křesťanstvím prostřednictvím sakrálního 
prostoru, hudby, umění, osobního setkání. 
Smyslem NC je návštěvníkům zprostředkovat 
pozitivní zkušenost v souvislosti s naší vírou 
a vztahem k Bohu.
Je to také příležitost pro naši farnost, abychom 
se spojili ve společném díle pro dobrou věc 
a byli ochotni nabídnout sami sebe, své  
schopnosti, svůj čas…
Proto Vás všechny a zároveň každého zvlášť 
prosím o pomoc při organizaci a spolupodílení 
se na této akci. Bude se jednat především 
o pořadatelskou službu (bude několik stanovišť 
a ta musejí být obsazena během celého večera), 
o pomoc při zajištění celého programu (nácvik 

repertoáru farního sboru), o přípravu programu 
pro děti a o pomoc při přípravě občerstvení.
Každý z nás se může zapojit a každý je důležitý 
a potřebný. Podrobnosti, jak se zapojit do služeb, 
budou včas zveřejněny.
V souvislosti s touto akcí mě napadá ještě 
jedna otázka: Co tito lidé přicházející do našich 
kostelů nejvíce hledají, po čem touží, co je může 
nejvíce oslovit? Myslím, že je to především živý 
Bůh v nás. A tak si můžeme na počátku příprav 
položit stejnou otázku nejprve my:
Koho hledáme my ve svém životě?
Pro koho žijeme?
Je ve mně Bůh živý, je pro mě ten, z něhož můžu 
čerpat radost, pokoj, svobodu a plnost?

Připravme společně návštěvníkům Noci kostelů 
nejen pestrý a bohatý program, ale především 
možnost setkání skrze nás a celé naše farní 
společenství s Tím, který je Život sám.
 Dagmar Dynybylová

Když jsem v roce 2010 pomáhal rozjíždět v ČR velkou ekumenickou 
akci Noc kostelů, nebyl jsem si zcela jistý ani tím, zda bude mít stejný 
úspěch jako v sousedním Rakousku, kde s touto myšlenkou otevřených 
chrámů a farností v nich působících přišli, ani tím, zda dokážu  
vést tak náročný projekt a přesvědčit své  
kolegy kněze, aby do toho šli.
Dodnes s velkou pokorou a úctou vůči nim 
vzpomínám nejen na skvělou spolupráci, která 
se pak s kněžími rozvinula, ale i na nadšení 
mnoha farností a sborů, které pak podávaly 
hlášení o návštěvnících. Ukázalo se, že otevření 
se pro okolní svět může přinést své ovoce. 
Nejde totiž pouze o kostel, ale o nás, kteří do 
něj chodíme. Nově má v naší farnosti na starosti 
Noc kostelů paní DAGMAR DYNYBYLOVÁ. 

PŘEDSTAVUJEME
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Po ukřižování Ježíše se podle evangelia udála tato nadpřirozená znamení: roztržení chrámové opony, 
zemětřesení,                                                                                                  , vzkříšení svatých. 

Chybějící znamení zjistíš, pokud vybereš obrázky, které jsou symboly velikonočních událostí, a podle čísel 
jim přiřadíš písmena, která udává tabulka pod obrázkem. 

PRO DĚTI



BIBLICKÝ  VEČER
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Co slyšel Žid, když slyšel v jednom kuse předčítat první kapitoly knihy Genesis? 
Na rozdíl od nás to neměl rozděleno do jednotlivých epizod, ale poslouchal to jako jeden příběh… 
Existuje Bůh. Od něho všechno pochází. A vše, co stvořil, dal člověku. Jeho jediného stvořil jako 

svobodnou bytost, s níž (protože miluje) chce sdílet věčnou blaženost a štěstí (ráj). A to je také jediný cíl 
člověka. Stačí, aby respektoval Boží přikázání a nechtěl sám rozhodovat, co je správné. A přesně to člověk 
udělal. Násilím sáhl po tom, co mu nebylo dovoleno, a začal sám rozhodovat. Byla to právě nahota, která 

se stala největším svodem, který narušil rovnováhu a začal člověku místo (požehnaného) 
manželství nabízet (nepožehnanou) rozkoš.

A hřích vedl k dalším hříchům. Lidé se měli dobře. Nepřipouštěli si, že by Bůh (v něhož věřili) mohl svět 
a lidstvo (které stvořil) také zničit. A Bůh tak učinil… Dává poznat, že je skutečným 

Pánem a jediná správná lidská cesta je kráčet podle Jeho příkazů…

DOPORUČENÉ ČTENÍ  
PRO SAMOSTATNOU PŘÍPRAVU: Gn 10–12.

Máte-li otázky na plánované téma nebo 
z doporučených biblických pasáží, můžete 
je poslat nejpozději 7 dnů před termínem 
na adresu farnost.bubenec@gmail.com.

SCHÉMA 
A HARMONOGRAM 
VEČERA:
17:30 – mše svatá 
            (s úvodním slovem)
18:15 – prezentace na dané téma
19:00 – výklad vybraných textů
19:30 – předpokládaný konec 
             biblického večera

4. 4. 2018
LIDSTVO 

A BABYLONSKÁ 
VĚŽ

18. 4. 2018
OD ŠÉMA 

K ABRAHÁMOVI

25. 4. 2018
POVOLÁNÍ 
ABRAHÁMA
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HISTORIE

Fotografie pochází pravděpodobně z poválečné doby. Z kostela se vycházelo přímo  
na ulici, proto na přítomnost chodců upozorňuje dopravní značka, umístěná na sloupu. 

Za pozornost určitě stojí i práce na náměstí, novou kabeláž klade do země tehdejší 
pražská firma Kabelo. 

Když bylo sesbíráno dostatek peněz a císařské stavební úřady ve Vídni souhlasily se stavbou 
nového kostela v Bubenči, došlo v dubnu 1801 ke stržení starého a již několik dnů poté, 

přesně 4. května téhož roku, byl slavnostně posvěcen základní kámen nového kostela. Podle 
dochovaných stavebních deníků vedl vlastní stavbu jakýsi mistr zednický z Podbaby jménem 

Matěj Šmaha, nikde však nebyl nalezen původní plán stavby s podpisem architekta či  
projektanta. Dodnes tedy neznáme jeho autora.

Nadšení místních, dostatek peněz nebo i další okolnosti, o nichž nám není nic bližšího 
známo, vedly k tomu, že kostel byl postaven v neuvěřitelně krátkém čase, vše trvalo pouhých 

pět měsíců! Na neděli 18. října 1801 byla svolána velká slavnost a do Bubenče na kočáru 
přijel pomocný pražský biskup (sufragán) Václav Leopold Chlumčanský z Přestavlk  

(1749–1830), jenž nový kostel posvětil. Patronem nadále zůstal původní světec,  
svatý Gotthard, biskup z Hildesheimu. 
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OPRAVY

1. Kostelní lavice
První etapa záchrany červotočem napadeného 
mobiliáře kostela sv. Gotharda byla v uplynulých 
dnech ukončena. Jde o kostelní lavice, které 
prošly generální úpravou, při níž byl nejdříve 
speciálním roztokem vyhuben škůdce, aby se pak 
každý jednotlivý otvor napustil pryskyřičným 
roztokem a celá plocha lavic byla petrifikována 
a zpevněna.
Nezůstal-li škůdce v ostatních (přídavných) 
částech lavic, neměl by v nejbližší době červotoč 
v lavicích pracovat. Jde však o biologického 
škůdce, proto nelze s jistotou zařídit, aby si 
nenašel byť nejmenší plochu, do níž se opět 
uhnízdí, zejména pokud nám v kostele zůstává 
v dalších částech mobiliáře. Proto všechny 
prosíme o pečlivou pozornost a neprodlené na-
hlášení, kdybyste objevili jakoukoli „hromádku“ 
dřevného prachu v lavicích nebo pod lavicemi. 
Celá práce je ještě delší dobu v záruce, a právě 
v tomto čase je potřeba upozornit na případná 
místa, která je či bude potřeba více hlídat.
Na třech místech již byly lavice natolik 
poškozeny, že muselo dojít k výrobě dřevěných 
překližek, které zpevnily výplně lavic. Podle 
instrukcí památkářů byly lavice dále vyčištěny od 
starého zašlého laku, upraveny novým nátěrem 
a navoskovány.

Týden před Květnou nedělí pak byly do každé 
lavice vloženy nové čalouněné sedáky, které by 
dřevo měly zateplit především v zimních  
a chladných měsících.
V dalších letech nás dále čeká stejný postup pro
- klekátka a jiné mobilní dřevěné předměty  
  v kostele
- kazatelnu, menzu, bývalé a boční oltáře
- zpovědnici
- všechny dveře
- schodiště vedoucí na kůr
- varhany včetně příslušenství  

2. Rekonstrukce farní budovy  
Mimořádně důležitá (ale i složitá) akce  
rekonstrukce probíhá zatím (a dlouze) v admini- 
strativní rovině. Podle platných zákonů a norem, 
které stavebníkovi nijak situaci neusnadňují, 
jsme se konečně dopracovali k výběrovému 
řízení, které mělo tři fáze, v době, kdy čtete tyto 
řádky, by již měla být známa vítězná firma, s níž 
farnost pod dohledem Arcibiskupství pražského 
uzavře smlouvu o díle. Očekáváme, že k převzetí 
staveniště a k samotným pracím by nově mělo 
dojít na přelomu dubna a května 2018.
Před tímto datem (tzn. v dubnu) bude vyhlášena 
ještě jedna farní brigáda (s velkou prosbou o vaši 
účast), při níž se dokončí vyklízení fary, uklízení 
oratoře v kostele a přestěhování nejnutnějších 
kancelářských věcí z fary do kostelní oratoře, 
která bude prozatím fungovat jako provizorní 
kancelář nebo alespoň úložiště farních doku-
mentů. Z tohoto důvodu bude vstup na oratoř 
dočasně zakázán! 
V jednání je stále koupě 6 m2 od Magistrátu hl. 
města Prahy, na nichž budova fary stojí a které 
je zapotřebí buď směnit, nebo vykoupit. Protože 
k domluvě o směně adekvátní části pozemku ne-
došlo, do léta by měla být vyřešena i tato otázka.
Nadále prosím/e o modlitby a děkuji/děkujeme za 
jakoukoli pomoc, nejen tu finanční.
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27. Ve mši neboli Večeři Páně se shro-
mažďuje Boží lid za předsednictví 
kněze, který představuje osobu Kristovu, 
k slavení památky Páně neboli eucha-
ristické oběti. Proto o tomto místním 
shromáždění svaté církve platí v plné 
míře Kristův výrok: »Kde jsou dva nebo 
tři shromážděni ve jménu mém, tam 

jsem já uprostřed nich« (Mt 18,20). 
Neboť při slavení mše, v níž dále 
trvá oběť kříže, je Kristus skutečně 
přítomen: v samotném společenství 
shromážděném v jeho jménu, v osobě 
služebníka, ve svém slově a podstatně 
a trvale pod eucharistickými způsobami.
28. Mše se skládá ze dvou částí: z boho-
služby slova a ze slavení eucharistie, jež 
spolu souvisejí tak těsně, že tvoří jeden 
bohoslužebný úkon. Ve mši se připravuje 
stůl Božího slova a těla Kristova; u něho 
se věřící poučují a živí. Další obřady 
slavení mše otevírají a uzavírají.

SLOVO KE MŠI SVATÉ

Občas se stane, že si kněží sami mění některé části liturgie, věřící pak  
bývají pohoršeni, nebo naopak nadšeni (záleží často na tom, zda jsou 

zastánci jakékoli změny, nebo dokonce revolty proti zaběhnutým pořádkům). 
Jak to ale je doopravdy? Všeobecné pokyny k římskému misálu dávají  

celebrantovi (tedy tomu, kdo slaví eucharistii) na několika místech skutečně 
možnost nahradit některé slovní formulace jinými, srozumitelnějšími nebo 
pro dané místo či společenství vhodnějšími. Stejně tak pokoncilní liturgie 
nelpí na určitých gestech, která ještě před 2. vatikánským koncilem byla 

opravdu přesně definována (např. počet kroků, délka rozpětí rukou,  
výše pozdvihování hostie apod.).

Na druhou stranu není knězi dovoleno měnit svévolně jakékoli části mše 
svaté, především zavádět nové neschválené prvky nebo vynechávat či měnit 
ta slova, která jsou v misálu předepsaná k recitaci. Zvlášť trestuhodné je, 

pokud kněz mění či nahrazuje věroučné termíny (přestává používat 
slovo „vykoupení“, „oběť“, „Panna“, „tajemství“ apod.).  

Všeobecné pokyny dále pokračují:

II. KAPITOLA
STAVBA MŠE,  
JEJÍ PRVKY A ČÁSTI

I. STAVBA MŠE VŠEOBECNĚ
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Mše na Karlštejně
Obvykle se na Karlštejn jezdí kvůli prohlídce 
jednoho z nejhezčích z nejznámějších českých 
hradů. Tentokrát se sem můžete vydat kvůli 
slavnostní mši svaté, která se koná u příležitosti 
výročí založení karlštejnské kapituly, jejímž 
členem (kanovníkem) je i otec Miloš. Shodou 
okolností se jedná o velikonoční neděli  
1. dubna 2018 odpoledne ve 14 hodin.  
Během mše zpívají naši farníci Jana  
a Václav Siberovi, sólisté Opery ND Praha.
 
Žehnání pokrmů
Na Velikonoční pondělí se v našich geografických 
podmínkách udržuje řada zvyků, především 
tradiční pomlázka. Z té se však již dávno vytratil 
původní smysl, kdy takto svobodní mládenci 
navštěvovali svobodná děvčata, aby s nimi mohli 
nevinně pošpásovat a možná i navázat kontakt, 
který později mohl vyústit v chození i svatbu. 
U nás jsme zavedli ještě další tradici, a tou je žeh-
nání pokrmů. V košících nebo na táccích můžete 
přinést mazanec, chleba, zeleninu, ovoce, vajíčka, 
uzeniny, alkoholické i nealkoholické nápoje 
a nechat si je požehnat v pondělí 2. dubna 2018 
během mše svaté v 9 hodin. 

       
Nová setkávání hledačů
Jsou mezi námi, kamarádíme s nimi, jezdíme 
na výlety, nebo i chodíme. Lidé, kteří nepozna-
li víru v Boha ve své původní rodině a nebyli 
pokřtěni nebo po křtu dál nebyli ve víře vedeni 
a vychováváni. Nebo se po létech vzdálili a opět 
hledají cestu zpět. Všichni, kdo se upřímně táží 
po otázkách víry a hledají na ně odpověď, mají 
možnost ročního setkávání (19 setkání) vždy 
v pátek večer každých 14 dnů. První (úvodní) 
večer se koná v pátek 13. dubna 2018 v 18:30.
 
Nešpory
Nešpory jsou večerní modlitba, kterou se kněží 
a řeholníci modlí v církvi na celém světě – je to 
propojení duchovních, kteří tímto způsobem 
mají jako jedno společenství posvěcovat tento 
pozemský čas. Po druhém vatikánském koncilu 
se do této modlitby zapojují i laikové. A tak od 
začátku roku se i my modlíme nešpory každý 
pátek v 17:00 (přede mší svatou), pokud v tom 
čase není jiná modlitba. Tento měsíc se můžete 
i v kostele sv. Gotharda tuto modlitbu modlit 
v pátek 13., 20. a 27. dubna 2018. 

AKTIVITY MĚSÍCE



www.farnostbubenec .cz

Informace o aktuálním stavu rekonstrukce farní budovy a dalších opravách v naší farnosti 
naleznete na straně 9.  

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; e-mail: farnost.bubenec@gmail.com; 
IČ: 61380288; č. účtu: ČS 201333389/0800; farář: P. Miloš Szabo; mobil: 731 625 968

čtvrtek 14:00 - 16:30

MŠE SVATÉ  
V KOSTELE SV. GOTHARDA

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI

AKCE MĚSÍCE

zkouška sboru pondělí 18:30 

úklid kostela úterý 8:00

modlitba růžence úterý 17:00

biblický večer   středa 17:30

zpovídání úterý, středa, čtvrtek 
 30 minut přede mší

náboženství dětí  
pondělí 15:45 (4.–8. roč. ZŠ)  
úterý 16:00 (3. roč. ZŠ)
čtvrtek 16:30 (1. a 2. roč. ZŠ)

  1. 4.  slavnost Vzkříšení Páně (9:00; 10:30) 
  2. 4.  žehnání pokrmů (9:00)
  6. 4.  prvopáteční výstav Eucharistie  
 (17:00) 
  9. 4. slavnost Zvěstování Páně (17:30)
13. 4.   nová setkávání hledačů (18:30)  
14. 4.  žehnání motorek (14:00)

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

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

výše darů na rekonstrukci v březnu 2018: 69.614.- Kč

15. 4.   křest dospělého (9:00)
15. 4. příprava k biřmování – 4 (15:00)
17. 4.  příprava na manželství – I. (18:30) 
23. 4.   svátek sv. Vojtěcha 
25. 4.  svátek sv. Marka (17:30) 
28. 4.  svatba Šrank–Tomagová (13:00)
28. 4.  svatba Laššák–Karasová (14:30)

WEB: www.farnostbubenec.cz;          : Farnost Bubeneč

EKONOMICKÉ OKÉNKO


