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Vážení a milí farníci,
možná jste si za tu dobu, co jsem mezi vámi 
a  s  vámi, všimli, že velmi často zdůrazňuji 
potřebu znalosti Písma Svatého. Součástí 
naší víry je totiž také víra v to, co pisatel Lis-
tu Židům na začátku křesťanství vyjádřil slo-
vy, že „mnohokrát a mnohými způsoby Bůh 
promlouval k otcům ústy proroků, naposled 
k nám promluvil ústy svého Syna“. Čili slovo, 
předkládané Izraelitům proroky (a pod pro-
roky Židé nemysleli pouze ty, které proroky 
jmenujeme my, ale všechny osoby Bohem vy-
volené  k tomu, aby Boží lid vedly, tedy i např. 
Mojžíše nebo Jozueho), není pouze slovo 
jejich, tedy lidské, ale jde o slovo Boží. Je-li 
Bible slovem od Boha a je-li toto slovo urče-
no Božímu vyvolenému lidu, máme v rukou 
neskutečný poklad: vše, co Bůh chtěl člově-
ku sdělit, mu už vlastně zjevil, přičemž toto 
zjevení završil tím, že poslal na svět svého 
Syna, Ježíše Krista.
Abych zde nevedl nějaké dlouhé teologické 
úvahy, které nebude nikdo číst, přejdu rov-
nou k  věci. Postaral se Bůh nejen o  to, aby 
toto jeho slovo bylo dostupné a  srozumitel-
né? Odpověď nalezneme opět v tom samém 
Slově, kde v Pavlově Listě Korintským čteme, 
že každý v  církvi dostal nějaký dar, ovšem 
nikoli všichni stejný a  také nikdo nedostal 
všechny dary. Dar Ducha Svatého vykládat 
a učit zjevené Slovo tedy nemá kdokoli, kdo 
si otevře Písmo a přečte si potichu nebo i na-
hlas nějaký citát. Rozhodnutí, komu svěří 
hlásání a výklad Božího Slova, je jen a pouze 
na Bohu samotném.
Proto ti, kteří jsou vysláni, aby hlásali Slovo, 
mají ho sami povinnost zkoumat, promedi-
tovat, přijmout a pak předkládat těm, kteří 

tomuto Slovu věří a v tomto Slově chtějí na-
lézt pravdu o  sobě i  o  životě jako takovém. 
A pak by ho měli spolu se svými svěřenci žít. 
Úkolem nás kněží tedy není jen být v  kos-
telích a  v  kancelářích, ale především mezi 
vámi. I  když jsme si možná až příliš zvykli 
na sutany, vytopené a  přezdobené chrámy, 
tradiční a  historické rituály, i  dnešní doba, 
kterou prožívá lidstvo na celém světě, nás 
zastavuje, abychom si zodpověděli základní 
otázku, čím a  kým se chceme nechat řídit. 
Komu věříme…
Je překvapivé, kolik lidí se nás snaží teď pře-
svědčit o  tom, že jejich řešení celosvětové-
ho problému je pravdivé. A to nejen politici 
a  vědci, ale i  naši sousedé, nebo dokonce 
i  naši blízcí a  příbuzní. A  aby dodali svým 
řešením nějakou váhu, buď vyžadují, nebo 
dokonce nařizují přísnou kontrolu a  trest 
pro všechny, kteří jim nebudou naslouchat 
a respektovat je.
Dovolte mi mít své pochybnosti v lidské slo-
vo. Právě proto, že v  Božím Slově nalézám 
varování před tím, aby si kdokoli zaměnil 
slovo Boha za slovo lidské a  aby kdokoli 
z vyvoleného Božího lidu spoléhal na člově-
ka. Určitě nelze nikomu z veřejných činitelů 
upřít snahu zabránit šíření nákazy a dosáh-
nout vítězství v podobě jejího poražení. Co 
ale postrádám, je pokora a laskavost. Pokora 
před tím, čemu nemusíme rozumět, a před 
Tím, který rozumí i tomu, čemu my nerozu-
míme. A  laskavost, s kterou má každý otec 
i každý představený doprovázet různé před-
pisy a  nařízení. Laskavost, kterou prokázal 
Bůh člověku, když ho nechce trestat, a radě-
ji se sám vydává všanc a obětuje se. 
Když máme teď víceméně zavřené kostely 
a  účast na bohoslužbách je minimalizova-
ná, pojďme tuto laskavost prokazovat tam, 
kde jsme a kde žijeme. Konkrétními skutky 
a  konkrétními postoji. Tak, jak se to může-
me učit z Božího Slova.   
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Milí farníci,
letošní formační rok v semináři jsme začali 
týdenními exerciciemi v  Trapistickém kláš-
teře Naší Paní nad Vltavou v  Poličanech. 
Byly to dny, kdy celá naše seminární komu-
nita ustoupila trochu stranou od hluku na-
šich všedních dní a byl nám nabídnut týden 
pro nabrání sil fyzických i  duchovních pro 
nadcházející období. Celými duchovními 
cvičeními nás provedl kněz českobudějovic-
ké diecéze pater Josef Prokeš a jako nosnou 
myšlenku všech přednášek zvolil téma „vy-
cházení“. Krásné počasí ve spojení s  krás-
ným prostředím Povltaví samo vybízelo 
k vycházení z domu pro hosty, kde jsme byli 
ubytovaní, abychom rozjímali nad tématy, 
která nám byla předkládána.
Mše svaté a  některé části denní modlitby 
církve (breviáře) jsme slavili společně se 
sestrami trapistkami v kostele. Během nich 
jsem si všimnul určitého gesta, které sestry 
dělaly, když procházely chórem mezi ostat-
ními. Říkal jsem si, co to gesto asi znamená, 
a snažil se přijít na způsob, jak to rozklíčo-
vat. Blížil se však již poslední den exercicií, 
a protože mi stále nenapadlo uspokojivé vy-
světlení, zeptal jsem se…
Tímto gestem dávají sestry najevo, že i  přes 
jejich dennodenní mlčení o druhých vědí, že 
jim ostatní sestry nejsou ukradené. Je to gesto 
dovolení při procházení kolem a zároveň ges-
to blízkosti. Říkám si, že nám možná někdy ta-
kováto gesta chybí. I když možná nám vlastně 
nechybí ona gesta, ale jejich používání.
Do nadcházejících podzimních dní nám 
všem přeji objevování takovýchto gest i lidí, 
kterým jimi můžeme vyjádřit svou blízkost.

Michal 

Právě sedím ve vlaku do Prahy, včera přišlo 
vládní stanovisko nařizující zavření teolo-
gického konviktu jakožto školského zaří-
zení. Olomouc se s námi loučila sychravým 
propršeným večerem. Ač jsme všichni tušili 
a předpokládali, že k tomuto kroku dříve či 
později dojde, přeci jen jsme doufali, že bu-
deme moci pokračovat ve standardním reži-
mu formace i nadále. Ačkoli se budeme sna-
žit většinu výuky a  duchovního programu 
zachovat i na dálku, jedno velmi podstatné 
budeme určitě postrádat. 
A sice společenství konviktu, ve kterém jsme 
celý den, týdny v kuse, a sami si tak jsme na-
vzájem podstatným formačním nástrojem. 
Však i slovo konvikt svým původem vystihu-
je právě tento rozměr.
Prváci kněžského semináře v  Olomouci 
nám na poslední chvíli předali své poznatky 
z  jara letošního roku, kdy také museli do-
konce na několik měsíců odjet z  konviktu 
a žít řád ve svých domovech. Za nejnutnější 
označili modlitbu a četbu Písma svatého.
Budování vztahu s  Bohem právě skrze zmí-
něné dvě formy by mělo být samozřejmostí. 
Stávající nejistá a zmatená doba pandemie 
tento vztah jen umocní a  ukáže ho v  síle 
Světla. Buď se z  naší strany zcela zbortí, 
a  nebo naopak k  našemu Pánovi o  to více 
přilneme, protože jeho Slovo a On jako Slo-
vo je jistotou a odpovědí i v době postfaktic-
ké a hledající.

Jakub



K U R Ý R   4

DUBROVNIK (HR) – Posíláme pozdrav 
z  Dubrovniku. Pijeme kafe v  restauraci „Mea 
culpa“… tak nevím. Projíždíme Chorvatsko 
a  máme se nádherně. Těšíme se na viděnou. 
Anežka a František Holečkovi

LOMEC – Posílám mnoho pozdravů z marián-
ského poutního místa Lomec, je tu krásně a po-
hoda. L. Voctová

V  říjnu jsme se modlili za válkou zmítaný 
Ázerbájdžán. Z  hlavního města Baku nám 
tamní katolický biskup Vladimír Fekete 
poslal pozdravný dopis, z něhož vybíráme:

Vážený duchovný otec, milí bratia a sestry far-
nosti Bubeneč. Prijmite môj srdečný pozdrav 
z ďalekého Azerbajdžanu. Verím, že slovenský 
jazyk bude pre väčšinu z vás dostatočne zrozu-
miteľným i bez tlmočenia. Milo ma prekvapila 
informácia o vašom projekte Modlitba za svet, 
v rámci ktorej máte na programe modliť sa za 
misiu katolíckej Cirkvi v  Azerbajdžane. Ďaku-
jem vám za túto iniciatívu, ktorú si veľmi vážim 
a na ktorú sa spolieham…
Azerbajdžan je počtom obyvateľov podobný 
Českej republike. 95 percent z jeho 10 miliónov 
obyvateľov sa považuje za moslimov; najväčšou 
kresťanskou komunitou sú pravoslávni kres-
ťania, patriaci do Moskovského patriarchátu, 
ktorých je asi 150 tisíc. Okrem nich je v  Azer-
bajdžane silná komunita židov (asi 30 tisíc) 
a niekoľko tisíc protestantov, združených v de-
siatkach maličkých spoločenstiev.
Katolícka Cirkev sa od začiatku venuje najmä 
zahraničným katolíkom, ktorí tuná pracujú 
a ktorí pochádzajú z celého sveta. V priebehu 
posledných dvadsiatich rokov sme však s  Bo-
žou pomocou mohli pripraviť a  pokrstiť asi 
tristo domácich obyvateľov a  tak upevniť zák-
lady miestnej cirkvi, ktorá na tomto území exis-
tovala už za čias apoštolov a má za sebou veľmi 
pohnutú históriu…
Okrem ôsmych saleziánov Don Boska dnes pra-
cujú v  Azerbajdžane misionárky lásky Matky 
Terezy, sestry saleziánky a  nateraz iba dvaja 
diecézni kňazi – jeden z  nich je prvý azerbaj-
džanský katolícky kňaz Behbud Mustafaev, vy-
svätený v roku 2017…
Všetkých vás srdečne pozdravujem, ďakujem 
za vašu dnešnú i budúcu modlitbovú podporu 
našej misie a rád vám udeľujem svoje požehna-
nie.



Co může udělat pro mír ve světě obyčejný 
člověk? Nic? Jen čekat, co udělají vlády svě-
ta 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 prv-
ní pondělí v měsíci v 17:30 je u Sv. Gotharda 
sloužena mše za určitou zemi, po níž násle-
duje přednáška, 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.

Bahamy
2. listopadu 2020 – 6. prosince 2020

Vzhledem k  tomu, že Bahamy byly po většinu 
svého osídlení pod britskou správou, mezi 
dnešním obyvatelstvem dominují různá protes-
tantská náboženství, nejpočetnější jsou baptis-
té, k nimž se hlásí cca 35 % populace, a pak an-
glikáni, čítající 14 %, následuje římskokatolická 
církev s 12 %. Zvláštností je, že většina obyvatel 
se považuje za velmi zbožné lidi, zachovávající 
své náboženské a kulturní tradice a zvyky. Po-
slední dobou roste počet věřících, kteří se hlásí 
k řecké ortodoxní církvi.
 
Ústava Bahamského společenství, jak se ten-
to ostrovní stát úředně jmenuje, byla přijata 
v  roce 1973, zaručuje všem obyvatelům nábo-
ženskou svobodu a  výslovně zakazuje diskri-
minaci na základě víry či přesvědčení. Nicméně 
její preambule zmiňuje, že nejvyšším panov-
níkem země je Bůh a  její obyvatelé respektují 
křesťanské hodnoty. 

Stejně jako na okolních ostrovech, i  na Baha-
mách se lze setkat s tzv. obeah, jde o synkretic-
ké náboženské, spiritistické a léčebné praktiky, 
hodně rozšířené zejména mezi černošským 
obyvatelstvem původem z  Afriky. Jelikož toto 
duchovně-magické hnutí není v souladu s  žád-
ným oficiálním křesťanským náboženstvím na 
Bahamách, zdejší trestní zákon obeah explicit-
ně zakazuje pod hrozbou sankce odnětí svobo-
dy.  

Bahamy jsou ostrovní stát, sestávající z  30 
větších, 700 menších a  cca 2400 korálových 
ostrovů ležících v  Atlantském oceánu. Jde ve-
směs o  velmi nízké území, nejvyšší bod měří 
pouhých 63 m n. m. Prvním Evropanem, který 
sem připlul, byl Kryštof Kolumbus v roce 1492. 
V  té době na několika ostrovech žili Lucaya-
nové, které ovšem Španělé odvezli jako otroky 
na ostrov Hispaniola, takže bahamské ostrovy 
byly opuštěny až do roku 1648, kdy se zde usíd-
lili angličtí kolonisté.
Na přelomu 17. a  18. století se Bahamy staly 
útočištěm pirátů, včetně legendárního Edwar-
da Teach, přezdívaného Černovous, jenž se 
stal předmětem mnoha literárních i filmových 
zpracování. Po těžkých bojích se Anglii podaři-
lo vrátit zpět na ostrovy řád a udržet toto souo-
stroví jako královskou kolonii až do roku 1973, 
kdy získaly Bahamy nezávislost. S  hnutím za 
nezávislost ostrovů je spojeno jméno prvního 
černošského premiéra této země Sira Lyndena 
Pindlinga.
  
Večer věnovaný Bahamám 
2. listopadu 2020:
18:15 prezentace základních informací (Te-
odor Heller), historických a  náboženských 
souvislostí (P. Miloš Szabo) a  monitoring 
současného dění v zemi (Jan Klička)
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Při rekonstrukci oltářů a  ostatního dřevě-
ného mobiliáře v  kostele sv. Gotharda byla 
v  roce 2018 objevena kovová skříňka s  prů-
vodní listinou a neporušenou původní peče-
tí biskupa Václava Leopolda Chlumčanské-
ho z  Přestavlk a  Chlumčan, který v  neděli 
18. října 1801 posvětil náš kostel sv. Gotharda, 
čímž ho předal bubenečské farní obci k uží-
vání.
Počátkem roku 2020 byla nejdříve těžce po-
škozená pergamenová listina předána k od-
borné konzervaci a  vyhotovení kopie, aby 
byla před několika dny pod odborným do-
hledem opatrně otevřena i samotná skříňka. 

Uvnitř se nacházela další listina, v níž praž-
ský biskup Chlumčanský potvrzuje pravost 
ostatků, vložených do této kovové skřínky.
Na fotografiích jsou obě listiny, jakož i  po-
hled do otevřené skříňky s kosterními ostat-
ky čtyř světců.

Skřínka byla přesně o  219 let později, v  ne-
děli 18. října 2020, vrácena na své původní 
místo v kostele sv. Gotharda v pražském Bu-
benči. 

Velké poděkování patří dámám Jitce Křečko-
vé a Libuši Holakovské z Národního archivu.
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Milí farníci, 

když jsem ještě bydlela v centru Prahy, upou-
tal mě na nástěnce jeden plakát. Vždy, když 
jsem jezdila nahoru po eskalátoru, už z dál-
ky jsem si četla plakáty, které byly vylepené 
na místní nástěnce, většinou se jednalo o ně-
jaké koncerty, výstavy, veletrhy a  kdo ví co 
ještě. Jednoho dne mě ale do očí uhodil pla-
kát, kde bylo napsáno: ,,Ježíš znovu přijde.“ 
Nic víc. Hozená rukavice na sebe nenechala 
dlouho čekat, a hned druhý den bylo připsá-
no: ,,A bude čubrnět.“  Nejprve mě to hrozně 
rozesmálo, ale pak jsem nad tím začala pře-
mýšlet: opravdu by čubrněl? Nechci se tady 
pouštět do nějakých teologických úvah, že 
Ježíš vlastně čubrní každý den. Ale kdyby mi 
někdo řekl, že přijde třeba zítra, co bych asi 
dělala? Vzala bych si něco pěkného na sebe? 
Zašla ke kadeřnici? Asi úplně ne. Spíš bych 
zpytovala svědomí a  strašně bych se před 
ním styděla za své hříchy a  bylo by mi líto 
všech, kterým jsem mohla pomoci a neudě-
lala jsem to. Pro svou lenost, pro myšlenku, 
že si daný člověk pomoc nezaslouží, když 
si to vše spískal sám, a  mohla bych pokra-
čovat... Jak byste se cítili vy? Co byste dělali, 
kdybyste se dozvěděli, že vám zítra na dveře 
zaklepe Ježíš? Já vím, je to trochu bláznivá 
myšlenka, ale pojďme udělat vše pro to, aby-
chom se před ním nemuseli jednou stydět. 
Abychom dokázali podat pomocnou ruku 
všem, kteří ji potřebují, i  když nás to bude 
stát čas, sílu a někdy i sebezapření. Podívej-
me se kolem sebe a  i  v  této době hledejme 
lidi, kteří naši pomoc potřebují. Jak finanční, 
tak třeba i tím, že jim chybí někdo na blízku, 
když jsou doma pořád sami, protože je zaká-
záno se scházet.

Na konci listopadu se pravděpodobně opět 
uskuteční dušičková akce na Bubenečském 
hřbitově, kde se staráme o kněžské hroby. Je 
pravda, že některé jsou krásně opečovávány 
i  bez našich rukou, ale některé jsou bohu-
žel již zapomenuté a působí zpustle, což mě 
mrzí. Představa, že zde pochovaní nemají 
nikoho, kdo by si na ně jednou za čas vzpo-
mněl, přišel za nimi a rozsvítil jim svíčku, je 
tíživá. 
Jak bude akce probíhat a kolik se bude moci 
zúčastnit osob, je zatím ve hvězdách. Akce 
ale rozhodně bude, otec Miloš určitě něco 
vymyslí, abychom úplně nerezignovali, že 
teď nemůžeme nic udělat. Věnečky na hroby 
nám připraví Anička Vobecká s děvčaty, my 
je pak rozneseme na kněžské hroby, rozsví-
tíme svíčku a  krátce se za každého z  nich 
pomodlíme. Přesnější informace se dozvíte 
buď z nástěnky před kostelem, anebo z far-
ního e-mailu, pokud jej odebíráte.
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Kvůli vládou nařízenému nouzovému sta-
vu se v  předchozím měsíci konal pouze 
jeden biblický večer s  tématem sederové 
večeře, tedy popisem té večeře, kterou 
slavil i  Ježíš se svými apoštoly na Zelený 
čtvrtek a  kterou dodnes praktikuje větši-
na věřících židů. Tento výklad je potřebný 
pro lepší pochopení některých obřadů, 
které nám i po mnoha staletích vývoje ka-
tolické liturgie zbyly v dnešních mešních 
obřadech.

Pokud by bylo opět umožněno scházení se 
na faře, středeční večery s Biblí budou po-
kračovat následujícími tématy:

104. VYJITÍ Z EGYPTA

Izraelité se dali na cestu z  Raamsesu smě-
rem na Sukkot. Bylo jich šest set tisíc pěších 
mužů, kromě jejich rodin. Táhl s nimi počet-
ný zástup Neizraelitů a početná stáda bravu 
a skotu. Z těsta, které odnesli z Egypta, upek-
li nekvašené placky, protože nevykynulo. 

Exodus 12, 37–51

Ve výše citovaném textu překvapí, že spolu 
se Židy utíká z Egypta i nemalý počet Neži-
dů: zajímavé bude zjistit, o koho se vlastně 
jednalo, když oni sami byli otroky v egyptské 
zemi a  patrně neměli na to, aby sami měli 
cizí otroky. Přesto se i  v  dalších verších ot-
roci zmiňují, a to muži, kteří podstoupili ob-
řízku, tedy znamení, že oni i jejich rod patří 
jedinému Hospodinu. Na rozdíl od těchto 
Nežidů cizinci nemohli mít účast na spo-
lečném pesachovém stolování u  hostiny be-

ránka. Jako bychom tam slyšeli slova kněze, 
když drží pozvednutou hostii: Blahoslavení, 
kdo jsou pozváni k hostině Beránkově…    

105. PRVOROZENÍ

Hospodin mluvil k Mojžíšovi a řekl mu: „Za-
svěť mi každého prvorozence, který otvírá 
lůno u Izraelitů, ať z lidí či z dobytka. Patří 
mně! 

Exodus 13, 1–16

Být prvorozeným synem znamenalo u Židů 
doposud velkou výsadu: byl nejen dědicem 
většiny rodového majetku, ale i  pokračova-
telem linie, která se pak zmiňovala v  rodo-
kmenech. Nocí Přechodu, kdy Bůh prochází 
egyptskou zemí, přičemž umírá každý prvo-
rozený Egypťan, se však vnímání prvorozen-
ství radikálně změní: už nejde pouze o  pri-
vilegium, ale především o  závazek: život, 
který jako první vychází z lůna ženy a činí ji 
tak plodnou, nepatří ani otci, ani matce, ale 
Bohu. Ten, který by si dál zakládal na svém 
prvorozenství, se tedy proviňuje přímo proti 
Pánu života a smrti.

Na youtube jsme zřídili kanál BIBLIC-
KÁ HODINA V BUBENČI a již zde můžete 
zhlédnout tyto přednášky:

001 BIBLICKÁ ARCHEOLOGIE

002 VÝVOJ BIBLE

003 ŠÍŘENÍ BIBLE
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Vyznání víry

Když se řekne vyznání víry, často se nám 
pod tímto pojmem vybaví pouze recitování 
dlouhého textu ve mši, když skončí nedělní 
promluva. Je to také jedno z  nejtěžších míst 
na zapamatování, takže katechumeni nebo 
novokřtěnci si musí pomáhat modlitebními 
knížkami anebo kancionálem, kde tento text 
lze poměrně snadno najít.
Sám o  sobě však tento text nevypovídá nic 
o tom, proč se recituje při mši a proč zrovna 
v  neděli anebo o  velkých církevních slavnos-
tech.
Nepomůže nám ani latinský název Credo, 
jelikož jde pouze o  první slovo celého latin-
ského textu a ekvivalent českého Věřím. Aby-
chom pochopili jeho zařazení do mešní litur-
gie, musíme se vrátit do prostředí, v  němž 
křesťanství vznikalo a které bylo poznamená-
no silným helenistickým vlivem. Řečí, kterou 
mluvil tehdejší vzdělaný i úřednický lid, byla 
klasická řečtina, v  níž se textu Vyznání víry 
říká Symbolum. Je to podstatné jméno odvo-
zené od slovesa, které bychom přeložili asi 
jako „hození k  sobě“, tedy vzájemné propo-
jení dvou entit, které se stýkají, nějakou vlast-
ností anebo obrazem.
Při starobylých křestních obřadech přijímal 
v  určité fázi přípravy katechumen od svého 
biskupa texty tohoto symbolu (Vyznání víry), 
aby si byl vědom toho, čeho má být po křtu 
obrazem ve světě. Každý, kdo chtěl být po-
křtěný, anebo již pokřtěný byl, se tak vlastně 
stal obrazem, symbolem tohoto vyznání, kte-
ré navíc spojovalo i v jiné rovině, a to jednotli-
vé členy křesťanské obce navzájem.
Tito se shromažďovali při slavení svatých ta-
jemství, jak říkali všem svátostem (mimocho-
dem ve východní tradici jsou svátosti dodnes 
nazývány tajiny), zejména v neděli (resp. v so-
botu po západu Slunce podle starého počítá-
ní dnů). A aby si připomněli, co je spojuje ne-
jen společně, ale i společně s Bohem, v něhož 
uvěřili, opakovali si slova, která podle tradice 
pocházela už od samotných apoštolů, když se 
sešli na sněmu v Jeruzalémě kolem roku 50.
Toto apoštolské vyznání víry (neboli Symbo-
lum Apostolicum) bylo posléze při mši nahra-

zeno tzv. Nicejsko-cařihradským vyznáním 
víry, nazvaným podle dalších dvou církevních 
koncilů v Nicei (325) a v Cařihradě (381). 
Důkazem historického zařazení tohoto textu 
do mešní liturgie je jeho přítomnost ve všech 
starobylých obřadech, včetně s  Římem a  ka-
tolickou církví nesjednocených církví. 

Pokračování Všeobecných pokynů k  řím-
skému misálu:

Přímluvy
69. Na Boží slovo, které s  vírou přijal, lid 
jistým způsobem odpovídá v přímluvách ne-
boli modlitbě věřících a  vykonává úkol své-
ho křestního kněžství i  tím, že prosí Boha 
za spásu všech lidí. Je prospěšné, aby se 
takováto modlitba obvykle konala ve mších 
s účastí lidu, a to tak, aby obsahovala prosby 
za církev svatou, za ty, kdo nám vládnou, za 
ty, kdo jsou obtíženi různými těžkostmi, za 
všechny lidi a spásu celého světa.

70. Pořadí úmyslů je obvykle toto:

a) za potřeby církve;
b) za státní představitele a spásu celého svě-
ta;
c) za ty, které tíží jakékoli nesnáze;
d) za místní společenství.
Avšak při zvláštní příležitosti, jako je biřmo-
vání, sňatek, pohřeb, se pořadí úmyslů může 
upravit s větším přihlédnutím k této zvláštní 
příležitosti.

71. Prosebnou modlitbu řídí celebrující kněz 
od sedadla. Na začátku krátkou úvodní vý-
zvou vybídne věřící k modlitbě a prosebnou 
modlitbu zakončí závěrečnou modlitbou. 
Předkládané úmysly ať jsou střízlivé, sesta-
vené s  moudrou volností a  stručností a  ať 
vyjadřují prosebnou modlitbu celého spole-
čenství.
Přednáší je z  ambonu nebo z  jiného vhod-
ného místa jáhen nebo zpěvák nebo lektor 
nebo věřící laik.
Lid přitom stojí a vyjadřuje svou prosbu buď 
společnou invokací po pronesení jednotli-
vých úmyslů, anebo tím, že se mlčky modlí.



K R O N I K A   1 0

Pamětihodné události v roce 18361

1  Text kroniky je od str. 23 psán na pře-
loženém papíru ve dvou sloupcích. Zde sloupce 
označeny Slp.1 [= Sloupec 1], resp. Slp. 2. Od pře-
pisu ve dvou sloupcích souběžně vedle sebe bylo 
v překladu z důvodů nemožnosti přizpůsobit se 
zcela originálu upuštěno. V  zájmu čtenářského 
komfortu byly jednotlivé řádky vzájemně propo-
jeny.

Slp. 1

19., 20., 21., 22., 23. a 24. března bylo tak teplé 
počasí, že bylo nutné obléci letní oděv, a přes-
to se lidé potili. Byly to nádherné jarní, ba bez 
přehánění letní dny, pročež obyvatelé Prahy 
se v  celých zástupech přišli povyrazit do bu-
benečské Stromovky. 24. března okolo

5. hodiny odpolední mocně zahřmělo a snesl 
se teplý déšť. Avšak 25. března se najednou 
prudce ochladilo, a  toto nepřívětivé poča-
sí vytrvalo až do 17. dubna, kdy nastoupilo 
a dále se drželo příjemné teplo.

Od 15. června byl pražský metropolitní kostel 
u  Sv. Víta uzavřen, aby mohl být připraven 
k nadcházející korunovaci Jeho c. k. Veličen-
stva Ferdinanda Prvního, našeho nejmilosti-
vějšího monarchy, na krále českého. Mezitím 
byly

Slp. 2

služby Boží konány v  kolegiátním kostele 
u  Všech Svatých. Slavnost korunovace byla 
zvláštním dvorním ediktem stanovena na 
první polovinu měsíce září.

8. srpna však ve farním okrsku Předního 
Ovence znovu vypukla hrozná cholera a  řá-
dila zde strašně a  ničivě až do poloviny lis-
topadu. Zvláště silně byla touto metlou zla 
postižena ves Holešovice na vltavském bře-
hu, podobně jako v letech 1831 a 1832. Kořistí 
smrti se stali nejsilnější a  nejzdatnější lidé 
v  nejlepším věku, a  to zvláště pohlaví žen-
ského. Během 24 hodin byla většina z  nich 
v Pánu, nejvíce onemocnění a smrtelných pří-
padů nastalo

v  prvních čtrnácti dnech. Celkem zemřelo 
v  tomto místě při nepopsatelných bolestech 
29 lidí. V  Bubenči samotném bylo případů 
onemocnění jen málo. Celkem tehdy na cho-
leru zemřelo 115 osob.

foto: Mgr. Štěpán Duháň

transliterace, transkripce a překlad: PhDr. 
Miroslav Kunštát, Ph.D. 
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Vzpomínka na všechny zemřelé
2. 11. 2020
Lidově se u nás tomuto dni říká Dušičky podle 
připomínky duší našich zemřelých, za které 
se modlíme. Liturgicky navazuje na slavnost 
Všech svatých, kdy prakticky vyjadřujeme víru 
ve společenství svatých, tedy ono společenství 
oslavených duší, které se už mohou těšit z věč-
né blaženosti s Bohem. Naopak někteří ze ze-
mřelých si musí projít očistou od těch hříchů, 
které sice nezpůsobují zatracení, ale jsou pře-
kážkou k  plnému společenství s  dokonalým 
Bohem. Tento stav očistce se mění láskou, a to 
láskou těch oslavených, ale i nás živých, kteří 
nalezneme způsob, jak lásku k zemřelým pro-
jevíme. Bude-li to možné, sejdeme se v  tento 
den odpoledne již tradičně na bubenečském 
hřbitově, abychom mší svatou prosili za naše 
zemřelé, o nichž nevíme, zda již požívají Boží 
slávu, anebo naopak procházejí zmíněným 
očistcem. Nebude-li to možné, budeme hledat 
jiný způsob. Sledujte tedy webové stránky far-
nosti.     

Péče o kněžské hroby
2. 11. 2020
Od letošního roku se snažíme jako farnost při-
pomenout si aspoň ty bývalé svatogothardské 
faráře, jejichž datum úmrtí známe, a  to mší 
svatou, při které jim modlitbou chceme podě-
kovat za to, že v naší farnosti působili, sloužili 
a pomáhali, aby se zde v kostele i mimo kostel 
předávala víra. Díky Terce Lajblové a jejím po-
mocníkům se i letos na Dušičky rozdělí přítom-
ní na hřbitově tak, aby po dvojicích či trojicích 
položili na jejich hroby věnce, zapálili zde svíč-
ky a pomodlili se za ně. Budete-li chtít udělat 
tento drobný skutek charity, nebojte se oslovit 
Terku osobně anebo e-mailem, a dohodnout se 
s ní na čase, kdy se na hřbitově sejdete.    

Modlitba za Bahamy
od 2. 11. 2020 každý den
Zatímco ještě donedávna představovaly Baha-
my vysněný dovolenkový i  daňový ráj, covido-
vá pandemie učinila i z tohoto bohatého státu 
zemi odkázanou na pomoc: absence turistů, 
kteří ještě v loňském roce dávali práci více než 
dvěma třetinám místního obyvatelstva, způ-
sobila dramatický propad příjmů jak do stát-
ní, tak do privátní kasy. Připočteme-li k tomu 
samotnou nemoc a nebezpečí hurikánu, který 
právě v  tomto období pravidelně devastuje 
nejen nedalekou Floridu, ale i  samotné souo-

stroví, důvodů pro modlitbu je najednou více 
než dost. Jako obvykle i tento měsíc se sejdeme 
první pondělí v měsíci v kostele sv. Gotharda, 
abychom si v  několika krátkých blocích a  vi-
deích představili tuto zem, její zeměpis, histo-
rii, náboženskou situaci a dozvěděli se také as-
poň základní informace o státních symbolech, 
jako je státní znak, vlajka a národní hymna.

Slavnost Ježíše Krista Krále
22. 11. 2020
Tato slavnost připadá na poslední, 34. neděli 
v liturgickém mezidobí, po níž je již další nedě-
le počátkem adventu. Svátek Ježíše Krista Krá-
le vyhlásil v roce 1925 papež Pius XI. ve své en-
cyklice Quas primas a nejdříve byl stanoven na 
poslední říjnovou neděli. Jakkoli tento svátek 
dnes zní ryze nábožensky a duchovně, původ-
ně byl odpovědí na snahu některých státních 
systémů zasahovat do záležitostí církve. Papež 
chtěl tímto svátkem zdůraznit, že státní sprá-
va nemá podle nauky katolické církve právo 
rozhodovat o záležitostech, které přísluší jen 
Bohu, především v oblasti etiky a důstojnosti 
člověka. Proto je v některých kostelích s tímto 
dnem spojeno také zasvěcení lidstva Ježíšovu 
Srdci. 

Žehnání adventních věnců
29. 11. 2020
Původ adventních věnců nalézáme v 16. století 
v německých protestantských rodinách, které 
věšely před vánočními svátky na zeď anebo na 
dveře věnec upletený ze zeleného chvojí. S ad-
ventním věncem v takové podobě, jak jej známe 
dnes, se poprvé setkáváme v roce 1839 v Ham-
burku, kde tamní učitel pro své žáky vyrobil 
dřevěné kolo, na které nalepil 19 drobných a 4 
velké svíčky, každá z nich představovala jeden 
adventní den. Kombinací těchto dvou tradic 
se postupně zrodil adventní věnec, jaký zná-
me z  našich domácností, kanceláří i  kostelů. 
Jakkoli budou v  této době patrně bohoslužby 
ještě omezené počtem lidí, nic nebrání tomu, 
abychom si v neděli ráno anebo v sobotu večer 
přinesli své adventní věnce do kostela nechat 
požehnat. Bude-li to nutné, každý si přinese-
ný věnec označí jmenovkou a odpoledne si ho 
požehnaný přijde vzít do kostela, aby si ho pak 
při modlitbě anebo při práci každý adventní 
den zapaloval a uvědomoval si tak, že se blíží 
den, kdy si připomínáme příchod Spasitele.     
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MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
úterý 17:30
středa 17:30
čtvrtek   6:30
pátek 17:30
sobota 17:30 (s nedělní platností)
neděle   7:00
   9:00
 10:30 

V ŘÍJNU SE KONÁ I TŘETÍ NEDĚLNÍ MŠE SVA-
TÁ V SOBOTU VEČER V 17:30!

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI
středa 14:30–16:45

OTEVŘENÝ KOSTEL
středa 15:00–17:00
pátek 15:00–17:00 (s výstavem Eucharistie)

ZPOVÍDÁNÍ
pátek 15:00–17:00 (pouze)

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
zkouška sboru  pondělí 19:00 (kvůli nou-
zovému stavu přerušeno)
modlitba růžence úterý 17:00
maminky s dětmi středa 9:00–12:00 (kvůli 
nouzovému stavu přerušeno)
biblický večer středa 18:15 (kvůli nouzo-
vému stavu přerušeno)
dámský klub čtvrtek 9:00–12:00
modlitba nešpor pátek 17:00
náboženství dětí skupina A: úterý 15:00
 skupina B: úterý 16:00
 skupina C: úterý 17:30
 skupina C: úterý 17:30

EKONOMICKÉ OKÉNKO

Od 15. června 2020 je možné přispět na provoz 
farnosti a  její opravy i  elektronicky platbou 
prostřednictvím QR kódu: stačí ho v mobilním 
bankovnictví načíst a  není pak potřeba nosit 
hotovost do kostela na nedělní mši: přednasta-
vená částka, kterou lze změnit, je 100.- Kč. QR 
kódy jsou mj. i na zdi u obou vchodů do kostela.
Můžete-li přispět na chod farnosti anebo na 
některou oblast jejích aktivit finančním da-
rem, můžete tak učinit anonymně do někte-
ré kasičky kostela ve zdi, anebo jednorázo-
vým či pravidelným převodem na číslo účtu 
201333389/0800, vedeného v České spořitelně.
Účel tohoto příspěvku vyjadřuje zvolený varia-
bilní symbol (VS):
a) oprava elektřiny, topení, nutná údržba: 
 VS 5052018
b) běžný provoz kostela a aktivity farnosti: 
 VS 3032019
c) charitativní a humanitární projekty: 
 VS 1012020

AKCE MĚSÍCE
1. 11. 2020 slavnost Všech Svatých (7:00; 9:00; 10:30)
2. 11. 2020 mše svatá na hřbitově (15:00)
2. 11. 2020 Modlitba za Bahamy (18:15)
1., 13., 27. 11. 2020 setkání hledačů (18:30)
6., 13., 20., 27. 11. 2020 výstav Eucharistie (15:00)
15. 11. 2020 příprava rodičů ke křtu dítěte (17:00)
19. 11. 2020 zasedání Ekonomické rady farnosti (18:00)
24. 11. 2020 zasedání Pastorační rady farnosti (17:30)
25. 11. 2020 zádušní mše za P. Františka Krupku (17:30)
29. 11. 2020 žehnání adventních věnců (7:00; 9:00; 10:30)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


