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Vážení a milí farníci,

SLOVO NA ÚVOD

o tom, že víra není pouhá teorie, založená na
skutečných anebo relativních důkazech existence
Boha, víme asi všichni. Víra je živý proces
každého z nás. V něco, něčemu anebo někomu
věříme, naopak o jiných událostech, jevech nebo
lidech pochybujeme. Není žádnou výjimkou ani
to, že tento proces se v průběhu let mění, někdy
dokonce radikálně: lidé, kteří byli našimi
nejbližšími společníky, se postupem času stali
téměř zapomenutými, a naopak jiní, kteří nám
nebyli ani trochu sympatičtí, se ukázali jako
hodní a dobří kamarádi.

Teorií není, anebo spíše neměla by být, ani víra
v Boha. I zde jde o proces, kde může docházet
k vývoji, někdy překotnému. Bůh, v kterého jsme
uvěřili, se ze své podstaty měnit nemůže, může se
měnit pouze naše představa o něm nebo se
měníme my sami. Pravděpodobnost první i
druhé změny je velmi vysoká. Není pravda, že
o Bohu toho moc nevíme, vždyť ke křesťanství
patří také víra v Boží Slovo a už letmý pohled na
tloušťku Bible naznačuje, že toho, co je v ní
napsáno, opravdu není málo. Uvěření v Boha by
mělo tedy vést rovněž k touze vědět o něm co
nejvíce, poznávat jeho vůli a snažit se ji plnit.
V ideálním případě by tedy proces víry měl mít
pouze jediný směr – měla by se prohlubovat.
Druhá změna, tedy změna v nás, je patrná ještě
více: každým dnem nabýváme nových
zkušeností, poznáváme nová fakta, objevujeme
nové chutě a nové touhy. Někdy dokonce
musíme zkonstatovat, že v rozmezí několika let či
období dokonce sami sebe ani nepoznáváme:
divíme se, jak jsme mohli být tak naivní, jak jsme
mohli to nebo ono dokázat nebo proč jsme
vlastně něčemu či někomu kdysi podlehli tak

intenzivně, že jsme se z toho nemohli pořádně
vymanit několik let.
Víra tedy není něco, co máme a o co už nikdy
nemůžeme přijít. I o tom píše Písmo, stejně jako
o tom, jak ztrátě víry zabránit. Kromě výše
zmíněných faktorů, které změnu způsobují, je a
bude důležité udržet s Bohem pravidelný a
intenzivní kontakt. Modlitbu.
Modlit se pravidelně každé ráno a večer, před
jídlem i po jídle není projevem fanatismu, ale
projevem zdravého vztahu: právě v tomto
osobním rozhovoru s Bohem se udržuje
permanentní vztah, v němž pak pochopitelně
nechybí nejen radost a vášeň pro toho, s kým
mluvíme, ale i smutek či pochybnosti, zda nás
vůbec slyší. Bez této soukromé modlitby,
vyjadřované vnitřními myšlenkami a vlastními
slovy, lze o vztahu k Bohu mluvit jen velmi těžce.
Budeme-li v tomto rozhovoru nejen mluvit, ale i
naslouchat, dříve či později budeme muset slyšet
také výzvu, abychom se za ty nejvážnější a
nejdůležitější věci modlili společně, shromážděni
ve společenství lásky jako jedno srdce a jedna
duše. Nechce-li se nám občas modlit, máme-li
problém s pravidelnou osobní modlitbou, ještě
větším problémem může být odhodlat se ke
skutečné společné modlitbě. Zatímco kdysi bylo
běžné, že se lidé scházeli v kostele nebo
v domácnostech i bez kněze, aby Boha za něco
prosili nebo mu děkovali, dnes jsme podlehli
vskutku bludné domněnce, že společná modlitba
je vlastně souhrn těch osobních: každý zůstane na
svém místě a modlí se na stejný úmysl. To však
není láska, to je často pohodlí. Láska se
k druhému přibližuje, hledá ho a v tomto stavu
lásky nezůstává na místě.
Naučíme se v naší farnosti opět modlit i
společně? Stojí nám něco vůbec za to, abychom
vnímali a přijali Boží příslib, že vyslechne
modlitby těch, kteří budou shromážděni v jeho
jménu a budou se modlit vytrvale? Budoucnost
dětí, vnoučat, celého světa? Modlitba není
automat na jízdenku: za odeslané otčenáše od
Boha obdržíme to, oč jsme žádali. Křesťanská
modlitba musí mít oba rozměry – ten k Bohu
(vyjádřený v osobní modlitbě) i ten k lidem
(projevený v modlitbě společné).
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Milí farníci,

BOHOSLOVEC

při jednom potulování se deštivým Dublinem
jsem v jedné nákupní ulici viděl jakýsi hlouček
naslouchajících lidí a před nimi člověka, který
cosi důrazně říkal. Jeho hlas byl tím silnější, že
držel v ruce mikrofon a vedle sebe měl zesilovač
s reproduktorem. I já jsem mu věnoval pár vteřin
své pozornosti, abych zjistil, že všem, kdo se
nacházejí v jeho blízkosti, zvěstuje Ježíše
Spasitele. Pár metrů od něj seděl u zdi člověk
s nápisem v ruce „Mám hlad“. Snad pro nízkou
důvěru ve svou jazykovou znalost jsem se
neodvážil položit hlasateli radostné zvěsti
otázku, zda o tom hladovém ví, nebo ne.
K tomu, abych ho vzal za ruku a odvedl ho za
oním žebrákem, jsem odvahu už vůbec
nenašel…

A tak jsem od té doby přidal na intenzitě
v přemýšlení, jak předávám Krista světu já.
Postojem, slovy, skutky? A jestli u toho koukám
kolem sebe, nebo mi jde pouze o splnění úkolu
předem daným schématem, ze kterého nejsem
schopen vystoupit, když jsem konfrontován
požadavkem skutku namísto slova.
Jsem přesvědčen, že mnohdy ani nejde o zlý
úmysl, ale snad jen o nepozornost či o strach
vystoupit ze své komfortní zóny. Udělat něco
jinak s jistou dávkou nejistoty, a přesto s nadějí,
že právě opuštěním onoho schématu mohu
nejen dát, ale i získat.
Začíná nový rok. Pro někoho je to čas dát si
novoroční předsevzetí, pro jiného je to pouhá a
nepatrná změna čísla. Já, ať už to nazvu
předsevzetím, výzvou, či jakkoli jinak, budu mít
minimálně do konce svého irského pobytu onu
ulici jako připomínku, kdy jeden hlásá o velké
radosti, kterou si nemůže nechat pro sebe, a
přesto je v jeho blízkosti někdo, kdo o této
radosti nepotřebuje slyšet, ale potřebuje ji cítit
v činech.
Ale možná je to všechno zcela jinak. Možná že
onen hlasatel hladovějícího nasytil a já to jen
neviděl. Možná, že jsem pouze viděl, co jsem
chtěl vidět, a ten člověk v nouzi tam seděl kvůli
mně…
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KURÝR

Milí farníci,
s končícím rokem nám dovolte malé ohlédnutí za prací ekonomické rady farnosti.
Nikoho asi nepřekvapí, že zásadním tématem všech jednání rady byla rekonstrukce fary a činnosti
a starosti s tím související. Ačkoliv stavba již běžela a mohli jsme postupně čerpat prostředky
z evropské dotace, ani zdaleka nekončila starost, jak zvládnout financování druhé poloviny celé částky.
Z přislíbené půjčky od arcibiskupství totiž po dlouhém jednání nakonec sešlo a z ošemetné situace nás
nakonec dostal Ing. Češka, který nám půjčil za velmi rozumných podmínek potřebných 2,5 milionu
korun a patří mu velký dík za flexibilitu a vstřícné jednání.
Jakmile se podařilo podepsat příslušnou smlouvu, dosti se nám, radním, ulevilo. Ačkoliv farnost nemá
žádné vlastní příjmy, věděli jsme, že díky nesmírné štědrosti a obětavosti vás, farníků, budeme
schopni postupně dluh umořit. Korunu všemu ovšem nasadil otec Miloš zorganizováním sbírky
Tisíckráte tisíc, která spolu s našimi pravidelnými příspěvky dokázala už v prvních měsících čerpání
úvěru srazit dluh o tři pětiny! Pokud vydržíme přispívat současným tempem, je naděje, že
v roce následujícím po zprovoznění opravené fary ji snad budeme mít i zaplacenou.
Podíváme-li se na seznam aktivit, které na faře již fungují, nelze než konstatovat, že rekonstrukce
zásadním způsobem otevřela možnosti využití těchto našich jediných farních prostor mimo kostel.

Přejeme farnosti, ekonomické i pastorační radě, otci Milošovi a především vám všem požehnaný rok 2020!

členové ERF

Chtěl bych všem farníkům i každému zvlášť popřát, aby pro vás naše farnost byla domovem, kam
můžete přijít nejen tehdy, když budete šťastní a spokojení, ale kde se budete moct zahřát i tehdy, když
vám bude zima a budete pociťovat smutek a samotu.
Prosím Boha, abych i o letošních Vánocích dokázal od Svaté Rodiny především v sobě rozžehnout oheň
lásky, která bude hořet i po celý příští rok...

P. Miloš
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PŘEDSTAVUJEME

Čteme knížky, časopisy, různé zaručené i nezaručené informace, tištěné i elektronické. Čím dál více se
dostáváme do nebezpečí, že nedokážeme rozlišit, co je pravda a co lež, jaké zprávy jsou důvěryhodné a
jaké falešné (tzv. fake news). A v tomto moři napsaných slov je pro nás křesťany jeden jistý přístav. Nejde
o lidské, ale o Boží slovo. Bylo napsáno před mnoha lety a bez přiblížení doby, kdy vzniklo, a bez
autentického výkladu mu nemůžeme rozumět. To však neznamená, že ho nelze sdílet a vzájemně se jeho
působením povzbuzovat. S biblickými večery v Bubenči pomáhá Patrik Benda.

Vážení a milí spolufarníci,
jsem moc rád, že se svojí rodinou můžeme pravidelně
navštěvovat bohoslužby a další různé aktivity v rámci úžasně
se rozvíjející farnosti v Bubenči. Rádi se zde setkáváme se
starými známými, ale jsme moc rádi za nové přátelé, které
zde postupně poznáváme. Obdivujeme všechny, kteří se
snaží ve svém volném čase vytvářet spoustu zajímavých
aktivit, a jsme rádi, že i my můžeme něčím přispět.
Koncert podané ruky se letos bude konat již počtvrté.
Cílem této akce není jen příjemně strávený kulturní
večer, ale v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů
(18. 1. – 25. 1.) setkání a propojení se s členy ostatních
křesťanských církví z Prahy 6.
Je to velmi milá příležitost se nejen sejít, zaposlouchat se do
krásné hudby, ale také si promluvit a sdílet osobně společné
zážitky, problémy a určitě i radosti, které nás každodenně
provázejí. Společná modlitba a společenství určitě přispěje
k lepšímu soužití církví nejen na Praze 6.
Moc vás všechny srdečně zveme, letos bude program složen z Biblických písní Antonína Dvořáka a bude
prokomponován recitací žalmů v podání Viktora Dvořáka. Vystoupíme společně s manželkou Janou a na
varhany nás doprovodí Ludmila Juránková.

Ať už jsou v kostelní lavici se svými dětmi Viktorkou a Brunem, anebo sami dva někde na pódiu,
jakmile začnou zpívat, jejich školený hlas nelze přeslechnout. A přestože patří mezi uznávané české
operní pěvce, nikomu z nás nedávají najevo, že hudbě a zpěvu nerozumíme. Naopak, když jsem se
odvážil je oslovit, zda by si nevzali na starost jeden benefiční koncert, jehož cílem je duchovní
hudbou sjednotit křesťany v naší městské části, bez váhání souhlasili. Václav a Jana Sibera.



6

MODLITBA ZA SVĚT
Co může udělat pro mír ve světě obyčejný člověk? Nic? Jen čekat, co udělají vlády světa a jak budou
reagovat jednotlivé národy na různé národnostní nebo náboženské konflikty? Něco přece jen udělat
můžeme. V několikaletém projektu Modlitba za svět putujeme doslova po celém světě: každé první
pondělí v měsíci v 17:30 je u Sv. Gotharda sloužena mše za určitou zemi, po níž následuje přednáška
a krátká diskuse, ukončená představením státní hymny. Celý měsíc se pak společně i osobně modlíme
na úmysly, týkající se této země. Chceme prosit Boha za bezpečný svět, aby byl místem života nejen
pro nás, ale i pro ty, kteří se teprve narodí.

Afghánistán
6. leden 2020 – 3. únor 2020
V Afghánistánu můžeme najít jedny z nejstarších
známek civilizace na světě. Již šest tisíc let před
Kristem zde žili lidé. Ve starověku se jednalo o
důležitý region, kde se blízkovýchodní kultura
mísila s vlivem Indie a Číny. Dodnes v zemi
zůstávají artefakty a stavby připomínající tuto
bohatou historii. Ale když se řekne jméno Afghánistán, většina lidí si dnes vybaví jen to, že tam snad
probíhá nějaká válka. Málokdo si však uvědomí, že ozbrojený konflikt mezi USA
(a jejich spojenci, včetně České republiky) a teroristickým hnutím Tálibán zde probíhá již 18 let,
natož že v zemi skutečný mír nepanoval více než 40 let. Stejně jako si cizinec
o Afghánistánu nevybaví mnoho příjemného, ani tamější obyvatelé za život nezakusí o moc více než
jen chudobu, nemoc a násilí. Záměrem projektu Modlitba za svět je modlit se za zlepšení situace ve
světě, a právě Afghánistán je zemí, kde je Boží pomoci potřeba ve spoustě ohledů. Ať už jde
o skončení války, lepší soužití jednotlivých etnik, ukončení persekuce křesťanů či zlepšení obecných
životních podmínek, za to vše se v nadcházejícím měsíci budeme modlit a třeba i díky našim
modlitbám se z Afghánistánu opět stane ona země bohatá na kulturu, jíž byl dříve. Vojtěch Greger

Oficiálním náboženstvím v Afghánistánu je islám, většina populace je tedy muslimská (přibližně
99,7%). Existuje sice rovněž několik velmi malých komunit jiných vyznání, včetně křesťanů, sikhů,
hindů a vyznavačů Baha'í, ale jejich počty se v posledních desetiletích výrazně snížily, protože
obyvatelé prchají z Afghánistánu v důsledku válečných i náboženských konfliktů. Země je oficiálně
islámskou (sunnitskou) republikou, proto vláda podporuje
sunnitské islámské tradice, které jsou přítomné ve všech
oblastech života, včetně politického a rodinného, i když ne
každý Afghánec svou víru veřejně praktikuje.
Katolická církev je úředně přítomna pouze komunitou čítající
cca 215 osob, vesměs zahraničních diplomatů anebo
pracovníků. Jediným katolickým chrámem je kaple na
italském velvyslanectví, jejíž zřízení bylo projevem díků
afghánské vlády za to, že Itálie byla první západní zemí, která
uznala jeho nezávislost. Proselytismus, tedy konverze muslimů na křesťanství, je však přísně zakázán,
proto není v zemi povolena jakákoli misijní činnost mezi místním obyvatelstvem.
Od roku 2002 sv. Jan Pavel II. pro Afghánistán zřídil tzv. misii sui iuris, tedy církevní administraci
tamních katolíků, která podléhá přímo Svatému Stolci. V jejím čele stojí od roku 2015 italský
barnabita Giovanni Scalese (* 1955). P. Miloš

Další informace jsou v době 6. 1. 2020 – 3. 2. 2020 uvedeny na cedulích,
umístěných v zadní části kostela.
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FARNÍ CHARITA

Charitní akce na přelomu roku
Naše farnost ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 pořádala v roce 2019 první ročník charitativní akce
Strom splněných přání. Osamělí, nemocní a sociálně slabí lidé, děti z pěstounských rodin nebo muži
z azylového domu si napsali, co by chtěli dostat pod stromeček. Často se jednalo o tak obyčejné věci, které
jsou pro nás samozřejmostí, například peřina, vánoční cukroví, zimní boty a dojala mě paní, která si
nepřála dárek pro sebe, ale napsala si o velké balení slunečnicových semínek pro ptáčky... Jejich přání jsme
shromáždili a v neděli 1. 12. při rozsvěcení vánočního stromu na Vítězném náměstí si lidé mohli vybrat,
koho chtějí obdarovat.
Samotnou mě překvapilo jak rychle se přání rozdala. Bylo jich celkem 100, a za hodinu a půl jsme už
neměli žádné. Překvapilo mě také to, že se nikdo z příchozích neptal, jestli to ti lidé opravdu potřebují,
jestli jsou vážně takoví chudáci, ba přímo naopak. Někteří lidé mi volali, co by mohli donést navíc,
k zabalenému dárku jim přikládali přání od srdce a děkovali, že se staráme o občany Prahy 6.
Zároveň jsem si uvědomila, jak krásně funguje spolupráce v naší farnosti, ozvala se mi spousta
dobrovolníků a z lidí, které jsem oslovila, mi nikdo nedal košem. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na
organizaci, moc děkuji.

V lednu se opět uskuteční Tříkrálová sbírka. U nás ve farnosti můžete přispět 5. ledna po obou mších.
Zároveň se bude koledovat i odpoledne po představení loutkového divadla Nám, nám narodil se, které se
uskuteční od 16 hodin v našem kostele, kam jste všichni srdečně zváni. Některý všední den se pak vydáme
koledovat do ulic Prahy 6.
Výtěžek celé sbírky půjde na rekonstrukci Azylového domu pro matky a rodiny s dětmi sv. Maří
Magdalény v Kralupech nad Vltavou, sociální bydlení, pomoc rodinám v nouzi a zdravotní péči v africké
Ugandě.
Část prostředků vybraných námi při Tříkrálové sbírce půjde na kurz první pomoci, určený pro děti, a na
charitní akci Se seniory do divadla. O těchto akcích budete včas informováni.

Tereza Neradová
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BIBLICKÝ VEČER

Poslední kapitola knihy Genesis předkládá několik otázek, na které si běžný čtenář sotva dokáže
odpovědět: Proč mluví kanaánští o Egypťanech, když Jakuba pohřbívají Židé, jejichž přítomnost
v Kanaánu přece musela být známá? Proč se o smrti Jakuba píše tak dlouho, ale smrti Josefa, jenž
zachránil celý izraelský rod před vyhynutím, je věnováno pouze několik posledních vět v kapitole? A
proč se nechávají oba – Jakub i Josef – balzamovat, když to byl typicky egyptský zvyk, a přejímat
egyptské zvyklosti bylo Židům zapovězeno?
Genesis 50

8. 1.
JAKUBŮV POHŘEB
A JOSEFOVA SMRT

Když dorazili do Goren-Atadu, který je za
Jordánem, spustili tam velký a žalostný nářek.
A Josef uspořádal za svého otce sedmidenní
smuteční slavnost. Místní kanaánští obyvatele
uviděli tryznu v Goren-Atadu a říkali: „To mají
Egypťané velikou tryznu.“

Přesto, že Bůh Izákovi výslovně zakázal v době hladu sestupovat do Egypta a přikázal mu zůstat
v Kanaánu, a to dokonce s příslibem, že mu tam bude žehnat, už jeho syn Jakub ve stejné situaci posílá
své potomstvo do zakázané země, aby tam hledal svou záchranu. Proč je Egypt pro Izrael tak
nebezpečný? Málokoho z nás napadne, že v době, kdy se kočovní Hebrejové, bydlící ve stanech, ocitnou
v zemi faraónů, naleznou civilizované obyvatelstvo, které už v té době staví nejen cihlové domy, ale i
kamenné pyramidy. Není náhodou jejich bůh pravým bohem, když se jim (na rozdíl od Izraele) opravdu
daří?
Genesis 26,1–2; 42,1–3

22. 1.
STAROVĚKÝ EGYPT

V zemi nastal hlad, jiný než ten, který byl
v době Abrahámově. Izák proto odešel do
Geraru k pelištejskému králi Abimelekovi.
Ukázal se mu však Hospodin a řekl mu:
„Nechoď do Egypta, ale zůstaň v zemi, kterou
ti ukážu. Buď v ní jako host…“

Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích
týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se
samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě výkladu,
jenž této poslední hodině v měsíci lednu předchází.
Genesis 25–37; 42; 45–49
Večer vede Patrik Benda

29. 1.
BIBLICKÉ SDÍLENÍ

Závěr První Mojžíšovy knihy, zvané rovněž Genezis, vrcholí: na počátku stvoří Bůh člověka. Každý
člověk je utvořen jako jednotlivec, jehož duše pochází přímo od Stvořitele. Není však dobré, aby byl
člověk sám. A nejde pouze o pohlavní spojení muže a ženy, namířené na předávání vzájemné lásky a
života, ale tato slova mají hlubší význam. Člověk je povolán do Božího lidu: a právě o něm je řeč na
konci té samé knihy. I když jde o požehnání Jakuba, které dává svým dvanácti synům na smrtelné
posteli, jde vlastně o prorocká slova, týkající se dvanácti kmenů, tvořících jeden vyvolený rod Izrael.
Genesis 49, 1–28

15. 1.
DVANÁCT KMENŮ

IZRAELE

Isachar je houževnatý osel: ulehl mezi
ohradami. Když viděl příjemné spočinutí i
žírnou pastvu té země, sklonil šíji, nechal se
obtížit. Tak se stal otrokem. Dan bude soudit
svůj lid jako člen kmenů Izraele. Ať se stane
hadem na cestě, rohatou zmijí podél stezky…
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MŠE SVATÁ

Mlčení
Je čas mluvit a je čas mlčet. A to i během mešní liturgie. Připomeňme si proto především ty chvíle a ty
části, kdy je vhodné zcela ztichnout a nechat mluvit druhou stranu, tedy Boha. Bez tohoto ztišení totiž
nejen že nebudeme slyšet Boha, ale může se snadno stát, že budeme slyšet sami sebe a to, co uslyšíme,
budeme připisovat Bohu. Zkusme proto prosím následující řádky brát opravdu vážně:
První chvíle mlčení je již přede mší: nebudeme se tvářit, že v kostele nikoho neznáme a s nikým se
nepozdravíme. Po příchodu by však mělo stačit pokynutí hlavou, úsměv nebo podaná ruka. Zjišťování,
co je nového nebo sdělování jakýchkoli (i sebeduchovnějších) zážitků zde nemá své místo. Je tragické,
když někde v kostelích přede mší štěbetají lidé tak, že se ostatní pořádně nemohou soustředit na
modlitbu, ale pak, když si vše řeknou, odejdou si každý sednout na „své“ místo. Mlčení není tiché
mluvení – mlčení je zkrátka ticho!

A kdy si lidé mohou popovídat? Přece po mši – zůstat spolu před
kostelem, na faře, pozvat druhého k sobě domů… To by měl být
přirozený závěr setkání lidí, kteří právě poslouchali Boží Slovo.
Stejně tak by mělo být ticho posledních pár minut v sakristii:
kostelník nebo ministranti již mají rozděleny úkoly, když kněz
přichází do sakristie, měli by být všichni oblečeni a začínají se
seřazovat. Důvod je prostý: všichni přeci chceme, aby i pan farář
během mše mluvil především o Bohu a abychom měli jistotu, že
nebude kázat sebe a své názory. Tak mu nejen dopřejme, ale přímo ho
tím tichem donuťme, aby se při oblékání do mešního roucha i on
v tichu spojil s Ježíšem Kristem, jehož má už za krátkou chvilku
u oltáře představovat.

A) ŮVODNÍ OBŘADY

46. Obřady, které předcházejí bohoslužbě
Slova, totiž příchod, pozdravení, úkon
kajícnosti, Kyrie, Sláva na výsostech Bohu
a vstupní modlitba, mají povahu začátku,
úvodu a přípravy.
Účelem těchto obřadů je, aby shromáždění
věřící vytvořili společenství a dobře se
připravili ke slyšení Božího slova a k důstojnému
slavení eucharistie.
Při některých bohoslužbách, které se podle
liturgických knih spojují se mší, se vstupní
obřady vynechávají nebo konají zvláštním
způsobem.

PŘÍCHOD

47. Když se lid shromáždil, zatímco přichází
kněz s jáhnem a přisluhujícími, začne se

zpívat vstupní zpěv. Smyslem tohoto zpěvu
je zahájit bohoslužbu, podporovat jednotu
všech shromážděných, uvést jejich mysl
do tajemství liturgické doby nebo svátku
a provázet průvod kněze s přisluhujícími.

48. Zpívá jej buď schola střídavě s lidem,
nebo střídavě zpěvák a lid, nebo jej celý
zpívá lid, nebo samotná schola. Může
se použít antifony s příslušným žalmem
z Graduale Romanum nebo z Graduale
simplex nebo i jiného zpěvu vhodného
pro tuto posvátnou činnost, liturgický den
nebo dobu, jehož text schválila biskupská
konference.
Pokudsepřipříchoduknězenezpívá,recituje
se antifona z misálu; říkají ji všichni věřící
nebo jen někteří z nich nebo lektor; jinak
ji říká kněz sám a může ji také upravit
jako úvodní výzvu (srov. č. 31).

Pokračování Všeobecných pokynů k římskému misálu:
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KRONIKA

Farní kronika
Dne 31. srpna 1835 nejvyšší purkrabí Království českého Karel hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína
vydal nařízení, aby v každém městě a každé obci s právem trhu v Čechách byla zavedena kronika
v jazyce německém nebo latinském. K tomuto pokynu se přidalo 12. listopadu 1835 Arcibiskupské
knížecí konzistorium (pražským arcibiskupem byl Ondřej Alois hrabě Ankwicz ze Skarbek-
Poslawice), které nařídilo, aby se stejná kronika vedla i na všech aktuálně existujících farách.
V té době byl v Předním Ovenci (roku 1904 byl změněn název na Bubeneč, zatímco Zadní Ovenec
se stal Trojou) farářem P. Karel Ullick, jenž se tohoto úkolu zhostil a počínaje 1. lednem 1836 začal
psát kroniku svatogothardské farnosti, která je zachována až do dnešních dnů.

Zásluhou našeho kronikáře Štěpána Duháně a dr. Miroslava Kunštáta z Institutu mezinárodních
studií Univerzity Karlovy, jenž pracuje na věrné transliteraci původního textu, budeme ve farním
časopisu postupně přinášet soudobý přepis této kroniky v českém jazyce.
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AKTUALITY
Zádušní mše za bubenečské kněze
/3. 1. a 28. 1.
Většinu z nich jsme neměli možnost poznat
osobně, přesto mají velkou zásluhu na tom, že
naše farnost existuje: zemřelí kněží, působící
u Sv. Gotharda. O těch nejstarších nevíme téměř
nic, a tak se aspoň za ty, o nichž známe data
narození a úmrtí, chceme modlit. V lednu si
vzpomeneme na dva kněze – 3. ledna na
P. Miroslava Rajmona u příležitosti 23. výročí
jeho smrti a 28. ledna na P. Josefa Sobotku, od
jehož smrti uplyne přesně sto let.

Vánoční divadlo
/5. 1.
Ing. Jan Novák je sice civilním povoláním lesní
inženýr, ale jeho srdce kromě lesů patří
loutkovému divadlu – jako režisér i herec Říše
loutek je nositelem řady významných ocenění,
naposledy Ceny Ministerstva kultury za rok
2018. Spolu se svými kolegy připravili vánoční
hru nejen pro děti s názvem Nám, nám narodil
se – a toto dílo, které již zhlédlo několik tisíc
diváků, přijde konečně představit i do své
mateřské farnosti v Bubenči. V neděli odpoledne
v 15 hodin přijďte do kostela včas, aby děti viděly
a dospělí aby aspoň slyšeli. Na závěr si pak
budeme moct všichni spolu zazpívat a na
schodech kostela spolu s herci zahájíme
Tříkrálovou sbírku.

Modlitba za Afghánistán
/6. 1.
V pondělí 6. ledna, na slavnost Zjevení Páně, si
povídáme o Afghánistánu a začínáme se za něj
modlit. Je to země, o níž se v posledních letech
píše, mluví a jedná velmi často. Země, kde válka,
smrt a chudoba nejsou prázdným pojmem.
Země, o kterou se z různých důvodů zajímají i
světové velmoci. Země, kde v blízké minulosti
umírali i čeští vojáci. Země, o níž na svých
stránkách píše české Ministerstvo zahraničních
věcí i tato slova: „Žádný region v Afghánistánu
nelze považovat za bezpečný. Bezpečnostní
situace je nestabilní a nepředvídatelná v celé
zemi...“ Po mši následuje představení země a
krátká diskuse.

Příprava k biřmování
/12. 1.
Zatímco ve východní tradici se udělují svátosti
křtu, biřmování a eucharistie společně, západní
tradice tyto svátosti oddělila, aby více zvýraznila
jejich odlišnost: zatímco křest je jakýmsi
zahájením života s Bohem, eucharistie tento

život pravidelně posiluje a biřmování dává
zvláštní sílu pro situace, kdy je potřebné obstát
ve víře i v těžkých situacích. Proto se
doporučuje, aby biřmování přijímali teprve ti,
kteří již dosáhli věku rozlišování. Donedávna to
bylo zhruba ve 14 letech, kdy se mladí lidé
rozhodovali pro své celoživotní povolání, dnes
je to spíše kolem 18. roku. Pokud jste zatím
biřmování nepřijali, přijďte na první setkání
v neděli odpoledne v 15 hodin.

Úklid kostela po Vánocích
/14. 1.
Stejně, jako se kostel sám nepřipraví na Vánoce,
je nutná naše pomoc i při povánočním úklidu.
V loňském roce nás bylo tolik, že nám celá akce
trvala asi hodinu a stihli jsme nejen odzdobit a
vynést stromky, ale také je rozřezat, dále pečlivě
zabalit každou figuru z betléma a v krabicích
odnést na malou půdu nad zpovědnicí, a zatímco
se vše chýlilo ke konci, další šikovní farníci už
zametali a připravovali vysavač k finálnímu
úklidu. Zkrátka – dobře zorganizovaná práce.
Prosíme, přijďte letos opět – začínáme hned po
večerní mši, tj. kolem 18:15.

Ikonopisecký kurz
/23.–26. 1.
Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše.
Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby
výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvorem,
ale aby bylo inspirováno Božím Duchem. Spolu
s lektorem Martinem Damianem, jenž patří
k našim nejznámějším ikonopiscům, to můžete
na faře u Sv. Gotharda zkusit také. Bude
potřebné si vzít volno a vybrat si světce nebo
výjev z Bible, který byste chtěli pod jeho vedením
na dřevo napsat.
Přihlaste se nebo si napište o podrobnější
informace na e-mail info@martindamian.cz.

Koncert podané ruky
/26. 1.
V kostele sv. Gotharda se v rámci Týdne
modliteb za jednotu křesťanů sejdou výjimeční
umělci: opěrní pěvci Jana a Václav Siberovi
představí jedno z vrcholných hudebních děl
skladatele Antonína Dvořáka, Biblické písně,
v celém rozsahu a laureát ceny Thálie za rok 2019
herec Viktor Dvořák proloží jednotlivé písně
recitací dalších z žalmů. V kostelních lavicích
mohou usednout všichni křesťané z Prahy 6 –
kromě katolíků také pravoslavní, evangelíci,
husité či čeští bratři. Po skončení koncertu, jenž
začíná v 18 hodin, si všichni symbolicky podáme
ruku, abychom se společně pomodlili Otče náš.
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Ekonomické okénko
Výše darů na splátku půjčky v prosinci 2019: 57.580.- 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

úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle

17:30
17:30
6:30

17:30
9:00 a 10:30

Mše svaté
v kostele sv. Gotharda

pátek 15:00–17:30
Úřední hodiny v kanceláři

skupina A
skupina B

skupina C
skupina D

úterý 15:00
úterý 16:00
středa 15:15
úterý 17:30
středa 16:15

Náboženství dětí

středa
pátek

15:00–17:30
15:00–17:30

Otevřený kostel

zpovídání
zkouška sboru
úklid kostela
modlitba růžence
maminky s dětmi
biblický večer
dámský klub
páteční nešpory

30 minut přede mší (kromě neděle)
pondělí 19:00

úterý 8:00
úterý 17:00

středa 10:00
středa 18:15
čtvrtek 9:00
pátek 17:00

Pravidelné aktivity

slavnost Matky Boží Panny Marie /9:00 a 10:30
výstav Eucharistie /17:00

zádušní mše za P. Miroslava Rajmona /17:30
Tříkrálová sbírka /9:00 a 10:30

vánoční loutkové divadlo /16:00
slavnost Zjevení Páně /17:30

modlitba za Afghánistán /17:30
příprava k manželství I. /18:30

zasedání ekonomické rady farnosti /18:00
příprava k biřmování /15:00

příprava rodičů ke křtu dítěte /17:00
setkání rodičů prvokomunikantů /18:30

úklid kostela po Vánocích /18:15
setkání děvčat /15:00

setkání ministrantů /15:00
zasedání pastorační rady farnosti /17:30

žehnání ikon /9:00
křest Petr Rakušan /10:30

Koncert podané ruky /18:30
zádušní mše za P. Josefa Sobotku /17:30

1. 1.
3. 1.
3. 1.
5. 1.
5. 1.
6. 1.
6. 1.
7. 1.
9. 1.
12. 1.
12. 1.
12. 1.
14. 1.
19. 1.
19. 1.
21. 1.
26. 1.
26. 1.
26. 1.
28. 1.

Akce měsíce


