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Vážení a milí farníci,
pokud jsme se zcela nestáhli z komunitního ži-
vota a dovolíme druhým, aby prostřednictvím 
společných rozhovorů a  společně prožitých 
zážitků nahlédli více do našeho života, je velmi 
pravděpodobné, že se na svou adresu dozvíme 
nejen lichotivé, ale i  méně příjemné komentá-
ře. Pouze tehdy, když s  někým sdílíme nějaký 
společný čas a prostor, totiž může druhý člověk 
poznat naše myšlení, naše názory, naše návyky, 
naše priority a vůbec naše chování a reakce na 
různé situace. A všechno to může být jiné než 
u toho druhého, někdy dokonce radikálně jiné.
A pak přichází ten důležitý okamžik, který není 
pouze okamžikem pravdy o tom, o kom se mlu-
ví, ale velmi často – nebo dokonce spíše – o tom, 
kdo to říká. Že je adresát hodnocení hloupý, 
líný, blázen, špatný (a sami si tam dosaďme, co 
všechno může na druhého zaznít), může, ale 
nemusí být pravda. Pravdou totiž může být i to, 
že hloupý, líný, blázen či špatný je právě ten 
druhý. V případě, že vyslovím podobnou úvahu, 
tak se jedná o mě. Jenže – to bychom museli být 
opravdu silnou osobností a  doslova charakte-
rovou kapacitou, abychom to o sobě připustili. 
Učit se být charakterovou kapacitou je náš úkol, 
daný samotným Vykupitelem. Takže… asi bu-
deme muset přijmout fakt, že se i v kostele a ve 
farnosti budeme setkávat nejen s  lidmi, kteří 
nebudou podle našich představ, ale i  s  těmi, 
kterým nebudeme příliš po chuti ani my sami. 
Je nabíledni, že se nutně vynoří námitka, zda je 
vůbec možné, aby takové společenství existova-
lo, a pokud ano, zda může fungovat. 
Vycházím z předpokladu, že Bůh ví, co po nás 
chce. A že mu je jasné, že ne všichni jsme stej-
ní, ne všichni máme stejné vzdělání a  stejné 
schopnosti, jakož ani nejsme stejných názo-
rů na jednu a  tu samou věc. Posud asi nikdo 
nemůže se mnou nesouhlasit. Dostáváme se 
však ke klíčovému okamžiku, kdy se tato sku-
tečnost promítne do možného vztahu s  těmi-
to lidmi. Proč bychom měli s  nimi kamarádit, 

proč bychom se měli s  nimi více vídat, nebo 
dokonce proč bychom měli být skuteční bratři 
a sestry? Záměrně pomíjím fakt, že toto dávné 
slovní spojení, které se pravidelně objevovalo 
v  kněžských kázáních na úvod promluvy, už 
taky pomalu mizí: není divu, ti, co se v kostele 
ještě sejdou, mají často od bratří či sester dale-
ko. A naopak: bratři či sestry mají mezi sebou 
občas daleko od toho, jak by se předpokládalo 
a  očekávalo. Právě proto, že zmíněným názo-
rovým oponentem a pomyslným nepříjemným 
protějškem bývá občas i pokrevní sourozenec.
Netvařme se, že tomu tak není. Raději si udě-
lejme čas a  prověřme si počet svých dobrých 
přátel a kamarádů. Těmi nejsou pouze ti, s ni-
miž zajdeme čas od času na pivo či kafe nebo 
na pokec na sociálních sítích. Jsou jimi ti, s kte-
rými jsme ochotni a schopni trávit hodně času. 
S  kterými máme společné zážitky, společné 
akce, spojují nás stejné vzpomínky.
Když jsme se nechali pokřtít, nebo jsme se ke 
svému křtu přihlásili přijetím svátosti biřmo-
vání, vstoupili jsme do důvěrného vztahu s  Je-
žíšem. Od té chvíle bychom měli být tak blízcí, 
že spolu trávíme hodně času (tedy nejen, že On 
je stále s námi a počítáme s tím). Reálně. Kaž-
dý den. Nasloucháme mu. Modlíme se k němu, 
čteme si Jeho slovo. Toužíme po tom, aby nám 
blíže vysvětlil, jak myslí ty své požadavky, s ni-
miž nejen máme problém souhlasit, ale s nimiž 
dokonce přímo nesouhlasíme a překroutíme si 
je tak, jak se to jeví správné nám. Je to řešení, 
abychom zůstali křesťany: nemusíme pak pro-
žívat komplikované vztahy nejen s  lidmi, ale 
ani s Bohem. Je totiž pravdou, že pak nám Bůh 
nevadí.
Ale… popravdě: měl by. Měl by vadit našim 
sklonům, názorům, myšlenkám, často i  roz-
hodnutím. Protože jeho cesty jsou odlišné od 
těch našich. Někdy radikálně. Ale pouze jeho 
cesty nás dovedou do cíle, kterým je společen-
ství svatých v Božím království. Ano, cílem není 
individuální abstraktní nebe, ale Communio. 
Je září a opět začíná řada farních akcí a aktivit. 
Nebojme se zkusit na ně přijít a účastnit se jich. 
Vyjít ze své ulity a  risknout, že tam objevíme 
lidi, kteří nám nebudou sympatičtí a  s  nimiž 
si nebudeme mít co říct. Věřím však, že kromě 
nich tam nalezneme i  příjemné kamarády, od 
nichž se můžeme lecčemu naučit. A kteří nám 
pomohou na cestě do nebe i  tehdy, když nám 
budou docházet síly.         
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Týden v první polovině srpna jsem strávil spo-
lu se dvěma bratry olomouckými bohoslovci 
v  italských Dolomitech. Bydleli jsme v  domě 
Velehrad, který spravuje Olomoucká arcidiecé-
ze a který se nachází ve vesničce San Martino. 
Do té jsme si přijeli odpočinout především du-
ševně a být spolu. Myslím, že se nám to i díky 
milé společnosti českých kněží a  pár tisícům 
nastoupaných metrů povedlo.
Pro mě osobně byl svým způsobem zvláštní 
druhý výlet, který jsme podnikli na vrcholy 
Monte Piano a  Monte Piana nedaleko jeze-
ra Misurina. Oba body jsou součástí náhorní 
plošiny, která mnohé pamatuje. O  tom pře-
svědčivě svědčí vrásky vykopaných zákopů 
z  Velké války, která odšpuntovala tolik lidské 
sebestřednosti, která pak prohnila celé minulé 
století a změnila fungování světa k nepoznání. 
A přesně na tomto místě jsem byl před deseti 
lety s rodiči. Pro skalní masiv zanedbatelný čas. 
Bylo pro mě silné si jen trošku uvědomit z toho, 
co se změnilo u  návštěvníka. Vráska snad ješ-
tě nebyla vykopána, ale bitev za těch deset let 
bylo nepočítaně.
Bitvy svádíme dennodenně a často se v těchto 
každodenních strastech můžeme utápět. Jak 
ale zmínil můj duchovní vůdce, když jsem s ním 
krátce komunikoval o svých dojmech z navští-
vených míst nebo z  vyslechnuté zkušenosti 
o skomírajícím životě Církve v Itálii, čím dál víc 
budeme odkázáni na chůzi po vodě, kdy je tře-
ba svatá umanutost v pravdě a pokoře a upřený 
pohled na Ježíše; dodal bych – a  na kříž (jak 
říká kartuziánské heslo: Svět se točí, ale kříž 
zůstává stát). Nesnažme se nevidět těžkosti, 
ale stejně tak neztrácejme naději. Protože stej-
ně jako válečné zákopy v  Dolomitech nejsou 
už ani vzpomínkou, ale jen připomínkou, tak 
i naše boje a prohry budou vyléčeny a překoná-
ny, pokud půjdeme za Ním.

Milí farníci,
prázdniny jsou za námi a  doufám, že jste je 
hezky prožili a  načerpali ze slunečných dní 
dostatek sil do podzimních měsíců. Z mých let-
ních dní bych rád podtrhl dvě akce. Tou první 
je naše tradiční farní motopouť a  tou druhou 
je bohoslovecká praxe na Pankráci a  ve Vina-
řicích.
Letošní putování motorkářů se ubíralo přes již-
ní Čechy do Admontu, malebného města v ra-
kouském Štýrsku. Toto místo je obklopené kop-
ci, horami a klikatými silničkami a je unikátní 
především tím, že se zde nachází benediktinský 
klášter s největší klášterní knihovnou na světě. 
Tento klášter byl pro nás útočištěm po dvě noci, 
ty zbylé dvě nás hostil František Štorm u sebe 
doma v  Domaníně mezi třemi rybníky. Nád-
hera! Počasí bylo úžasné, naše parta zrovna 
tak a  po cestě bylo stále co objevovat. Kromě 
zmíněného Admontu a  Domanína nelze ne-
zmínit Klokoty, Třeboň, Dobrou Vodu, kláštery 
Seitenstetten a  Gaming nebo Sedlec u  Kutné 
Hory. Ona i rakouská vesnička Armschlag má 
své neskutečné kouzlo. Před 30 lety upadala 
pomalu v zapomnění a podařilo se ji oživit tím, 
že místní vsadili na pěstování šedého máku, ze 
kterého a s jehož příměsí zde koupíte prakticky 
cokoli – makovou kosmetiku, makové pálenky, 
makovou čokoládu, zmrzlinu atd. Vesnice Arm-
schlag je nějakých 50 kilometrů od českých 
hranic, tak vám ji vřele doporučuji k výletu ;-).
Zmíněná praxe na Pankráci a  ve Vinařicích 
už možná podle těchto míst napovídá, že šlo 
o praxi týkající se pastorace ve vězeňství. Jeden 
den na Pankráci a  jedno odpoledne ve Vinaři-
cích jsme díky otci Františkovi Převrátilovi, kte-
rý je vězeňským kaplanem ve Vazební věznici 
Praha Pankrác, mohli nahlédnout do míst, kde 
by asi nikdo z nás nechtěl zůstat přes noc, ale 
která jsou i  navzdory tomu místy, kde církev 
působí. Z této praxe si odnáším velkou spoustu 
podnětů pro osobní přemýšlení, které ale nelze 
snadno napsat na papír…
Zakončím tedy tyto řádky přáním, aby pro 
mnohé vstup do nového školního a  akademic-
kého roku byl vstupem požehnaným. Požeh-
naným právě proto, že ho prožijeme s Pánem, 
který přichází do všech našich situací. I do těch, 
které v sobě uzavíráme vysokými zdmi, mnoh-
dy i s ostnatým drátem.
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DÍRNÁ – Zdravím z Dírné a vzpomínám na všechny 
farníky od Sv. Gotharda. Thea (Boušková)

ADMONT – Z poutní motorkářské cesty posíláme 
nejen pozdrav, ale i každodenní modlitbu. Kromě 
svých nejbližších při ní pravidelně myslíme také na 
bubenečské farníky. Ivo, Jarda, František, Michal, 
Martin a P. Miloš

MUNTII RODNEI – Po mnoha letech jsme se vyda-
li na puťák do Rumunska. Spali jsme u  pramenů, 
obklopeni ovečkami, psy a kravami. Zdravíme sva-
togothardskou farnost a  všechny přátele! Honza 
a Katka Trlifajovi 

Od září se ve farnosti obnovují tyto akce a aktivity:

MŠE SVATÁ PRO DĚTI – od neděle 5. září 2021 se 
opět do kostela sv. Gotharda v Bubenči vrací neděl-
ní mše svatá v 10:30, kde se během promluvy děti 
skamarádí nejen s oslíkem Ijáčkem a jeho novými 
přáteli, ale i s Panem Ježíšem. Pokud budou jejich 
rodiče chtít…

PĚVECKÝ SBOR – farní pěvecký sbor pokračuje 
ve svých zkouškách každé pondělí, tentokrát však 
sbormistr Ondra začíná na faře již v  18:30. Stačí 
přijít včas a chtít zpívat, nové mužské i ženské hla-
sy vítány. 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH – po prázdninách se 
rovněž Majda znovu pouští do návštěv těch našich 
farníků, kteří již nemohou mezi nás do kostela, 
aby jim vyřídila pozdrav, přinesla nějakou dobro-
tu a zjistila, zda nepotřebují i něco víc než dobré 
lidské slovo.

NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ – úterní odpoledne se počí-
naje týdnem po 12. září stanou na faře časem, kde 
se mohou školou povinné děti sejít a  něco se do-
zvědět o Bohu, o víře, o církvi. Spolu s Kristýnou, 
Dankou nebo otcem Milošem – rozpis najdete na 
webu a na zadní stránce Gotharda.

BIBLICKÁ HODINA – ve středu večer pokračuje 
společné čtení Bible a její výklad, první vyprávění 
naváže na červnové téma Dekalogu a  židů, kteří 
se zastavili na poušti pod horou Sínaj: koná se ve 
středu 22. září.

MODLITBA RŮŽENCE – Karel a Lidka budou kaž-
dé úterý v 17 hodin v našem kostele připraveni, aby 
se modlili svatý růženec: mnohé věci si dokážeme 
zařídit sami, i  přesto všechno záleží na Bohu. Po-
kud jste si toho vědomi, najděte si jednou týdně čas 
na 30 minut a modlete se s námi.

PÁTEČNÍ NEŠPORY – Kromě prvního pátku, kdy 
se koná v  kostele výstav Eucharistie, se ostatní 
pátky v 17 hodin můžete z breviáře modlit večerní 
chvály, stejně jako ve většině klášterů. Není třeba 
nic přinášet ani nic umět, vedoucí Josef bude mít 
jako obvykle všechno připraveno.    

SETKÁNÍ HLEDAČŮ – skupina dospělých, kteří 
se začali scházet po letošních Velikonocích, aby se 
více a lépe seznámili s katolickou vírou, pokračuje 
v hledání Boha i sebe hned v pátek 10. září po ve-
černí mši svaté



Co může udělat pro mír ve světě obyčejný člo-
věk? 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 pro-
jektu Modlitba za svět putujeme doslova po ce-
lém světě: každé první pondělí v měsíci v 17:30 
je u Sv. Gotharda sloužena mše za určitou zemi, 
po níž následuje přednáška, ukončená předsta-
vením 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.

Bhútán
6. září 2021 – 3. října 2021

Říká se, že je to poslední pohádková země na svě-
tě, kde lidé milují svého krále a král miluje svůj lid, 
kde je hlavním ukazatelem životní úrovně štěstí, 
a nikoli majetek a kde neexistuje člověk, který by 
nevěřil v existenci nějakého božství. O Bhútánu se 
dočteme v knihách i na internetu řadu zajímavých 
a překvapivých informací a pro mnohé z nás to po 
celý život zůstane země, o níž si můžeme nechat 
pouze zdát a dovolit fantazii, aby si nadále před-
stavovala tuto himalájskou zemičku jako pokoj-
nou zelenou oázu, kde nikdo nikomu neubližuje.
Pravda bude poněkud složitější, i  když i  největší 
skeptici uznávají, že co se týče kriminality anebo 
nehostinnosti, jsou to v Bhútánu neznámé pojmy. 
Lidé jsou zde opravdu závislí jeden na druhém, 
malá města a  obce v  drsném horském prostředí 
neznají žádné anonymní paneláky, a  dokonce 
i hlavní město Thimpú má kolem stovky tisíc oby-
vatel a  nad jeho životem dnem i  nocí bdí 50met-
rová socha pozlaceného Budhy. Ten je nakonec 
všudypřítomný, protože jedna z větví buddhismu 
je bhútánským státním náboženstvím, a  i  když 
ústava mluví o  náboženské svobodě pro všechny, 
první hinduistická modlitebna pro čtvrtinu obyva-
telstva Bhútánu byla postavena teprve v roce 2012. 
V  zemi, poseté kláštery, do nichž si místní kluci 
ještě před dospíváním chodí nejen pro vzdělání, 
ale především pro výchovu, katolická církev do-
posud nezapustila žádné kořeny. A  to přesto, že 
jezuité zde pomáhali se zřizováním státních škol 
a měli tak desítky let možnost ukázat Bhútáncům, 
co to znamená být křesťanem. Jediný rodilý ka-
tolický kněz je jezuitou v  Indii, a  i  to nikoli díky 
misionářům, ale díky Matce Tereze, s níž se v Indii 
potkal a která ho prorocky oslovila, že v něm vidí 
kněžské povolání.

Země si chrání svou přírodu nejen tím, že má uzá-
koněno, že lesy musí vždy tvořit minimálně polovi-
nu území státu, ale i tím, že přísně reguluje vjezd 
cizinců do Bhútánu a  zakazuje jakoukoli formu 
alpinismu. Důsledkem je, že nejvyšší hora Bhútá-
nu jako jediná sedmitisícovka na světě prozatím 
zůstala nezdolaná a že do státní pokladny putují 
nemalé příjmy z  vysokých poplatků za vstup za-
hraničních osob.
To vše působí možná až středověkou atmosférou, 
znásobenou faktem, že království donedávna ne-
potřebovalo udržovat žádné diplomatické styky 
(mnohonásobně větší a lidnatější Česko o kontakt 
z Bhútánem usilovalo 11 let, Svatý Stolec zde žád-
né zastoupení nemá), bránilo se takovým vymože-
nostem, jako je televize anebo internet, aby bhú-
tánská kultura, tradice i  náboženství neutrpěly 
pod cizím vlivem.
Přesto i  Bhútán doznal v  posledních letech vel-
kých změn. Králové patří k nejosvícenějším panov-
níkům světa a ti dva poslední, otec a syn, vejdou 
do dějin mimo jiné i  několika revolučními roz-
hodnutími. Zatímco předchůdce stávajícího krále 
přivedl Bhútán k demokratickým volbám, jeho syn 
se zřekl polygamie a jako první bhútánský král na 
veřejnosti políbil svou manželku na tvář.      

Večer věnovaný Bhútánu – 6. září 2021:
18:15 prezentace základních informací (Kris-
tián Šanta), historických a  náboženských sou-
vislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring současné-
ho dění v zemi (Eva Kličková)

M O D L I T B A  Z A  S V Ě T   5



I  když mohou mnozí namítat, že pastorační 
rady (obecně stále nazývané farními radami) 
nemají svůj význam, protože se jejich členové 
nepodílí na řízení farnosti přímo (tzn. nemají 
rozhodovací právo), jejich existenci považuji 
za důležitou. Z povahy svátostného kněžství 
v  katolické církvi plyne jednoznačné a  ne-
zaměnitelné poslání místního faráře, jehož 
role není pouze vykonávat obřady, ale vést 
sobě svěřený lid. K tomu by měl mít přiroze-
né předpoklady, jako je organizační talent, 
nabyté teologické vědomosti, pravidelný du-
chovní život, ale i nadpřirozenou výbavu, kte-
rou je svátost kněžství, milost Božího Ducha 
určená právě pro výkon tohoto poslání. Proto 
není pouze statutárním zástupcem farnosti 
před občanským právem, ale nese i  hlavní 
zodpovědnost za farnost před diecézním bis-
kupem a Pánem Bohem.
I podle kanonického práva (tedy práva kato-
lické církve) je však dnes již povinen při roz-
hodování naslouchat zástupcům těch, k nimž 
je poslán. Nemusí je poslechnout, nemohou 
ho přehlasovat, rozhodnutí stále zůstává na 
něm. Ale již nikdy – a  to ani na Božím sou-
du – nemůže říct, že neví, jaké jsou potřeby 
a požadavky jeho farníků, pokud se rozhodne 
jinak, než si přáli oni.
Pastorační rada farnosti u kostela sv. Gothar-
da končí v  září 2021 své pětileté funkční ob-
dobí a již další měsíc dojde k volbám nových 

„zastupitelů“. Proto v druhé polovině září bu-
dou ve farnosti zveřejněna jména kandidátů, 
z nichž budete vybírat ty, které si přejete, aby 
vás při poradách zastupovali. Protože nejde 
o žádnou vládu, protože tito lidé nezískávají 
žádné větší pravomoci ani se nestávají nejlep-
šími přáteli pana faráře, neměl by se konat 
žádný volební boj ani žádná kampaň. A  tím 
pádem po volbách není nikdo vítěz a  nikdo 
poražený. Jen se sečetly hlasy.
Ze stanov pastorační rady vybírám několik 
bodů:

§ 2
(1) Úkolem PR je spolu s  farářem posuzo-
vat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, 
nalézat možnosti řešení, usnášet se na opat-
řeních, poskytovat součinnost při jejich reali-
zaci nebo je přímo realizovat. Na základě zna-
losti situace farnosti podílet se na vytváření 
pastoračního programu.

(2) K úkolům PR zvláště náleží:
(a) probouzet a  prohlubovat vědomí spolu-
zodpovědnosti za farní společenství a  oživo-
vat spolupráci jeho členů;
(b) získávat a připravovat členy farního spo-
lečenství pro službu předávání víry a  jejího 
prohlubování;
(c) podporovat vznik a  rozvoj nových kněž-
ských a řeholních povolání ve farnosti;
(d) přinášet podněty a návrhy pro přípravu 
a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého 
farního společenství na liturgii;
(e) podporovat službu v  charitativní a  soci-
ální oblasti a spolupracovat s místní charitou 
tam, kde je ustavena;
(f ) vidět zvláštní životní situaci rodin a růz-
ných skupin farního společenství a  hledat 
účinnou pastorační a charitativní pomoc v je-
jich potřebách;
(g) podporovat vzdělávací činnost ve farnos-
ti;
(h) pravidelně informovat farní společenství 
písemně i ústně o práci a problémech ve far-
nosti;
(i) společnými úkoly a akcemi posilovat vě-
domí společenství;
(j) zvolit jednoho svého člena za člena eko-
nomické rady farnosti.

§ 3
Pastorační rada má právo:
(a) sdělit biskupovi svůj názor, má-li dojít 
k  ustanovení faráře (nikoli administrátora) 
v  uprázdněné farnosti. Právo biskupa roz-
hodnout o  personálních změnách dle svého 
uvážení tím není dotčeno.
(b) na informace o  ekonomické situaci far-
nosti;
(c) vyjádřit svůj názor při změnách organi-
zace duchovní správy ve farnosti, příp. hranic 
farnosti, při výběru pomocníků k  podávání 
eucharistie, lektorů, akolytů a katechetů, při 
plánování lidové misie či duchovní obnovy 
farnosti;
(d) podílet se na přípravě důležitých pasto-
račních kroků, na řešení důležitých otázek, 
týkajících se života farnosti, např. uspořádá-
ní církevních slavností a  zvláštních slavnost-
ních bohoslužeb (poutí, procesí, prosebných 
dnů) a na stanovení pořádku bohoslužeb;
(e) vyjádřit se ke kandidátu bohosloví.
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Nepopírám, že se mi s Terkou spolupracovalo 
výborně. Často nebylo potřebné nic říct, ani 
nic zařizovat: dokázala nejen vidět kolem 
sebe potřebné, ale i  odhadnout, jak bych si 
pomoc představoval i  já jako farář společen-
ství, které i ona v charitní činnosti zastupova-
la. Musela být často unavená, možná i nedo-
ceněná námi všemi. Jsem jí nesmírně vděčný. 
Stejně jako těm, kteří tuto oblast našeho 
života po ní přebírají. Anežka a  František 
Holečkovi. 

Navazujeme!
Nevíme, jakým směrem se bude ubírat epide-
miologická situace po prázdninách. Nevíme, 
co budeme moct dělat, kam budeme moct 
vyrazit a za jakých podmínek… Nicméně to, 
co alespoň v  obrysech víme, je, že od září 
přebíráme po Terce Lajblové vedení charit-
ní činnosti farnosti. Terce tímto děkujeme 
za dosavadní působení a  věříme, že se nám 
v mnohém podaří na její činnost navázat.
S  organizací podobné činnosti nemáme val-
né zkušenosti, nicméně pevně věříme, že čas 
a  energie, kterou do této činnosti můžeme 

vložit, bude prospěšná nejen bubenečské far-
nosti, ale i širšímu okolí. 
Co nás čeká?
V  průběhu října bychom uspořádali první 
akci. Ta by byla zaměřena na mezigenerační 
dialog seniorů a mladších generací, který je 
v této době více než jindy žádoucí. Konkrétní 
podoba ještě nemá jasné obrysy, pravděpo-
dobně se bude jednat o  společnou návštěvu 
divadla, koncertu…, bude se to odvíjet od 
aktuální epidemiologické situace a  pravidel 
pro návštěvu společenských akcí. O konkrét-
ní podobě budeme včas vhodnými prostředky 
informovat.
Stejně jako v minulých letech se i letos usku-
teční akce Strom splněných přání. Detaily 
o této akci uveřejníme v některém z příštích 
čísel časopisu Gothard.
Ve spolupráci s kompetentními budeme také 
monitorovat individuální potřeby tam, kde 
se nedostává, a tyto potřeby vhodným způso-
bem kompenzovat.

Anežka a František Holečkovi
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Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: 
pro farníky je připravený biblický večer na faře 
každou středu v  18:30, pro ostatní je nahraná 
biblická hodina na speciálním youtube kanálu.

Biblický večer: 
(středa 18:30)

22. září 2021
122. BIBLICKÉ SVÁTKY
Když se v evangeliích píše o Ježíšovi, který při-
šel do Jeruzaléma na svátky, dokážeme přesně 
říct, o jaké svátky se jednalo? Většina jednodu-
še řekne něco o  Velikonocích. Jenže už tento 
pojem, který silně evokuje křesťanské chápání 
slavnosti pesachu, je trochu zavádějící, stej-
ně jako skutečnost, že obvykle nic nevíme ani 
o tom, jaké byly další významné židovské svát-
ky, které dodržoval i Ježíš, ani o tom, jak se tyto 
svátky měly slavit. Tři poutní svátky byla tři vý-
ročí, při nichž měl každý nábožensky dospělý 
muž (tedy chlapec, jenž byl schopen pracovat 
s Tórou) putovat do chrámu v Jeruzalémě. Ale 
ani to nebylo vše: v Bibli společně objevíme dal-
ší pasáže, v  nichž najdeme odpověď nejen na 
otázku, co máme slavit, ale i to, co je při slavení 
nejdůležitější. Bůh v knize Levitikus velmi přes-
ně diktuje, jak si to přeje. Nejen od Židů, ale 
i od nás, kteří na toto Boží Slovo navazujeme.     
   
29. září 2021
123. ARCHA, STŮL A SVÍCEN
Exodus 25, 1–40
Zvláštní začátek pro instrukce ohledně nového 
liturgického života v  židovské komunitě: Bůh 
přikáže, že se mají konat sbírky: lidé odevzda-
jí zlato, stříbro a měď, dále nejvzácnější látky 
a kožešiny, aby mohly být vyhotoveny potřeby 
pro bohoslužbu. V  první řadě jde o  archu, ja-
kousi posvátnou skříňku, kterou budou od této 
chvíle všude tahat s sebou, jakoby nebylo dost 
jiných věcí, na které při putování musí dávat 
pozor a  jakoby nebylo dost starostí s  komuni-
tou, která postupuje dopředu velmi pomalu 
a  zesláblá ještě musí čelit případným nájez-
dům okolních nomádů. Výklad další kapitoly 
knihy Exodus se bude zabývat jak nástinem 
konstrukce archy, obětního stolu a  rituálního 
svícnu, tak i rekonstrukcí doby, v níž se začnou 
tyto předměty používat. A  chybět nebude ani 
odkaz do dnešní doby: v čem toto slovo je stále 
platné a aktuální i pro nás.  

Youtube kanál 
BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI:

015 ŽIDOVSKÝ KALENDÁŘ
Kdykoli se v Bibli zmiňuje „první měsíc“ (ane-
bo také druhý, třetí či sedmý anebo devátý), 
nemáme hned jasno, o  který měsíc jde. Z  jed-
noduchého důvodu. Nejen v  každé době, ale 
i  v  každém národě či civilizaci se používal 
trochu jiný kalendář: zatímco většina nomád-
ských kmenů se řídila jednoduchým přírodním 
kalendářem (podle Slunce), usazené národy 
většinou počítaly měsíce podle zemědělských 
podmínek k  setí, růstu i  sklizni obilí a  ovoce. 
Jakmile vznikala města, vznikala potřeba sta-
novit přesnější a stabilnější počítání času, a to 
nejen podle doby vládnoucího panovníka, ale 
tak, aby se dalo jasněji a přesněji stanovit, co 
se kdy odehrálo či odehraje. V  případě Bible 
nalezneme několik počítání času: jak podle ze-
mědělského, tak podle pozdějšího židovského 
kalendáře, jenž byl silně ovlivněn vyspělou ba-
bylonskou civilizací, v níž Židé prožili význam-
nou dobu svého zotročení.   
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Povinnosti a služby při mši

Už slovo povinnosti nezní nijak vhodně, nic-
méně nebudeme místo něho hledat náhradu, 
ale ponecháme vše tak, jak to má být. Ano, 
i ve svém náboženském životě máme své po-
vinnosti. Jakmile si z nich uděláme fakultativ-
ní záležitosti, které se nám buď chce, anebo 
nechce plnit, dopouštíme se velkého hříchu 
proti samotnému Bohu. To On je jediný, který 
může stanovit, co máme dělat a jak se máme 
chovat. A také si On sám vybírá, koho pověří 
tím, aby dál přesněji určoval, jak mají tyto po-
vinnosti vypadat. Učitelský úřad církve není 
voleným orgánem katolické církve, je to insti-
tut zřízený samotným Ježíšem Kristem jako 
Božím Synem. Jeho součástí byl apoštolský 
sbor, postupně nahrazený nástupnickým sbo-
rem biskupů.
Pouze plné společenství biskupů sjednocené 
s  nástupcem apoštola Petra, tedy papežem, 
se může prezentovat jako neomylné ve vě-
cech víry a  mravů, nicméně každý biskup, 
jenž je součástí tohoto sboru, představuje 
v  místní církvi jednoho z  apoštolů, obdaro-
vaného plností Ježíšova kněžství. To biskup 
dává z této plnosti při kněžském svěcení část 
pomocníkům, nazývaným kněží. Proto vždy 
a všude, kde se biskup objeví, má při slavení 
eucharistie dostat přednost.
Není tomu tak proto, aby mše byla slavnost-
nější, proto ani nemusí pokaždé (a když nevy-
konává nic ze své biskupské moci, to není ani 
potřebné) vystupovat s  mitrou, biskupskou 
holí nebo velkým křížem, jímž dá najevo svou 
funkci či úřad. Má se však takto představit 
i  přítomným věřícím skutečnost apoštolské 
posloupnosti: každý (a  jakýkoli) kněz může 
být knězem pouze proto, že to dovolil biskup. 
Zní to na dnešní dobu zvláštně, ale je to tak.
Naopak, biskup by si měl být velmi silně vě-
dom toho, že bez kněží by ve své diecézi ne-
zmohl nic, proto má i u oltáře udělat vše pro 
to, aby ukázal svou vděčnost a úctu svým po-

mocníkům. Nejen, že je zve ke koncelebraci, 
ale sám se může rozhodnout, že přenechá 
hlavní slovo některému z  přítomných kněží 
a  také neopomene kromě Pána Boha mluvit 
více o nich než o sobě.
Jen tehdy, bude-li i od oltáře při slavení mše 
vyzařovat skutečná bratrská láska, bude Bůh 
i v eucharistii dál rodit nová duchovní povo-
lání. Početí nového kněžského života je totiž 
vždy jen z lásky…      
           
Pokračování Všeobecných pokynů k  řím-
skému misálu:

93. Také kněz — protože má v církvi díky svě-
cení posvátnou moc přinášet oběť v  osobě 
Kristově — předsedá zde a nyní shromáždě-
nému věřícímu lidu, řídí jeho modlitby, zvěs-
tuje mu poselství spásy, sdružuje kolem sebe 
lid k  přinášení oběti Bohu Otci skrze Krista 
v  Duchu Svatém, svým bratřím dává chléb 
věčného života a  má na něm spolu s  nimi 
účast. Když tedy slaví eucharistii, má sloužit 
Bohu a lidu důstojně a pokorně. Celým svým 
jednáním a pronášením svatých slov má u vě-
řících vzbuzovat vědomí živé přítomnosti 
Kristovy.

94. Po knězi patří na základě přijatého svě-
cení hned prvé místo mezi těmi, kdo konají 
službu při slavení eucharistie, jáhnovi. Po-
svátný stav jáhenství byl totiž v církvi už od 
dob apoštolů ve velké úctě. Jáhen má ve mši 
sobě vlastní části: zvěstuje evangelium, někdy 
i káže Boží slovo, v přímluvách pronáší úmy-
sly, přisluhuje knězi, připravuje oltář a slouží 
při slavení oběti, podává věřícím eucharistii, 
zvláště pod způsobou vína, a někdy dává lidu 
pokyny týkající se gest a držení těla.
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Pamětihodné události Léta Páně 1838 
(dokončení)

str. 37 ‒ slp. 2
4. listopadu oslavil v pražském 
metropolitním chrámu u svatého Víta svoji 
intronizaci a na 
arcibiskupský stolec usedl nový 
Nejdůstojnější kníže arcibiskup pražský 
Alois Josef svobodný 
pán Schrenk z Notzingu, jmenovaný 
na místo zemřelého pražského knížete 
arcibiskupa Ondřeje Aloise hraběte 
Ankvice z Poslavic 20. června t. r. Jeho 
c. k. Apoštolským Veličenstvem, naším 
uctívaným králem a císařem Ferdinandem 
toho jména Pátým, a 19. září t. r. stvrzený 

Jeho Papežskou Svatostí Řehořem XVI.

Této slavnosti, která se ve zmíněný den 
započala o 10. hodině odpolední, se 
zúčastnila vedle

str. 38 ‒ slp. 1
početně shromážděného duchovenstva 
všech stupňů ze všech částí arcidiecéze 
pražské též veškerá vysoká generalita, 
všichni pánové štábní důstojníci z pražské 
posádky, všichni páni direktoři zemských 
úřadů a nepřehledné množství věřících. 
Jeho Vysoká Knížecí Milost vzbudila svým 
vznešeným, úctyhodným, přátelským 
a laskavým vystupováním již při této 
první příležitosti v srdci všech přítomných 
sladkou naději, že bude trvale usilovati, aby 
se stala něžným Otcem a Vrchním pastýřem 
svěřeného stáda.

12. listopadu v poledne byli všichni faráři

str. 38 ‒ slp. 2
z celého pražského generálního vikariátu 
ve vší úctě představeni Jeho Knížecí Milosti 
panu knížeti arcibiskupovi Aloisovi Josefu 
tit. pleniss.1 panem Nejdůstojnějším 
světícím biskupem pražským Františkem 
Tippmannem, představeným K. A. 2 
arcibiskupské konsistoře.

Jeho Knížecí Milost poté ráčila ke všem 
zde shromážděným pastýřům s velkou 
laskavostí promluviti, a tyto s vlídností 
ujistiti svou velkou blahovolností, jakož 
i stálou připraveností ke vší nutné pomoci, 
pokud to jen bude v Její moci. 

foto: Mgr. Štěpán Duháň
transliterace, transkripce a překlad: 
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 

1     Tj. tituli plenissimi, plným („nejúplnějším“) 
titulem (= zkratka nahrazující vypsání všech 
titulů a hodností příslušné osoby), běžně spíše P.T. 
nebo p.t.

2     K. A., v originálu F. E. – hojně užívaná dobová 
zkratka (= knížecí arcibiskupská, fürstlich-
erzbischöflich).
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Výstav Eucharistie / 3. 9. 2021
Už ve Starém Zákoně Bůh připomíná Mojžíšovi, 
aby vedl svůj lid k tomu, že čas, který žijí, je jim 
dán jako dar, a proto nemají zapomínat za něj 
pravidelně děkovat Tomu, kdo je jeho dárcem. 
Proto stanovuje, aby se věřící modlili na začát-
ku každého dne, na začátku každého týdne i na 
začátku každého měsíce. U Sv. Gotharda je na 
začátku měsíce vždy první pátek vystavena Eu-
charistie v pozlacené monstranci, aby si mohli 
věřící nejen udělat čas na návštěvu kostela, ale 
přímo se setkat s  Ježíšem, který do našeho ži-
vota jednou vstoupil, a  už zůstal. Tentokrát to 
budou oba bohoslovci, Michal a Jakub, kteří při-
pravili dvouhodinovou adoraci: od 15 hodin až 
do večerní mše svaté můžete spolu s nimi třeba 
děkovat za uplynulé léto, dovolenou a prázdni-
ny.      

Zasedání ekonomické rady / 9. 9. 2021
Ekonomická rada farnosti se schází čtyřikrát 
ročně, aby nejen probrala hospodaření farnosti 
v předchozím čtvrtletí, ale také připravila napl-
ňování ekonomického plánu v  dalším období. 
Všichni v kostele si mohli všimnout jak nově zre-
staurovaných schodů na kůr a  půdu, tak i  čer-
votoče zbavené a  zrestaurované sochy svatého 
Josefa na pravé zdi chrámu. To vše spolu s novou 
vestavěnou skříní v sakristii na kněžská roucha 
byly hlavní investice posledních měsíců. Spo-
lečně dál musíme vyhodnotit stav kostelních 
sbírek, které se v  důsledku sníženého počtu 
přítomných v kostele oproti předchozím letům 
výrazně snížily, tak i  investiční priority: propa-
dávající se půdu u  bočního vchodu do kostela, 
prosakování vlhkosti schodištěm mezi kostelem 
a farou i nevyhovující elektrické vedení v koste-
le.    

Veni Sancte / 12. 9. 2021
„Přijď, Duchu Svatý, a  naplň srdce svých věr-
ných…“ Tato slova odedávna zaznívala z  úst 
lidí, kteří stáli před složitým životním obdobím 
a byli si vědomi toho, že bez Boží pomocí mohou 
leccos nezvládnout, nebo i  zkazit. Tradičně již 
staletí tato slova rovněž zpívají studenti a peda-
gogové při zahájení školního roku na církevních 
fakultách a univerzitách. Začátek školního roku 
je v posledních letech velkou neznámou a neji-
nak tomu bude i letos: nikdo z dětí, rodičů ani 
učitelů netuší, jak bude vypadat nejen první mě-
síc výuky, ale i celý její zbytek. Možná právě tato 
skutečnost nás může všechny vrátit zpět k výše 
zmíněné modlitbě, aby to byl Duch Svatý, jímž 
se všichni necháváme nejen naplnit, ale i  vést. 
Abychom na konci roku mohli zase spolu Bohu 
zazpívat poděkování Te Deum…    

Farní táborák / 12. 9. 2021
Farní i  kostelní zahrada doznaly za poslední 
léta velkých změn: staly se nejen divokou zelení 
kolem našich farních budov, ale především mís-
tem setkávání, a to i v době, kdy jsme se raději 
vyhýbali setkáním v  uzavřeném prostoru. Díky 
Františkovi, který několikrát ročně poctivě trá-
vu seká, jakož i díky Mileně a Šárce, které pečují 
o vysazené stromy a kytky, ale i díky desítkám 
brigádníků, kteří byli i  v  lockdownu ochotni 
přijít s úpravou terénu, máme zahradu opět při-
pravenou na pohodové odpolední setkání všech, 
kteří si najdou čas na pokec, na opečení buřtu, 
ale i na poslech dobré hudby anebo ochutnání 
něčeho ze vzájemné kuchyně. Po létě se vracíme 
nejen do svého kostela, ale i ke svým spolufarní-
kům. Přijďte, začínáme v 15 hodin a pokračuje-
me až do setmění.         

Zasedání pastorační rady farnosti / 14. 9. 2021
Je to poslední zasedání stávajících radních, kte-
ří byli zvoleni a  jmenováni před pěti lety. Od 
té doby se ve farnosti mnoho změnilo, někteří 
lidé odešli nejen z farnosti, ale obecně i z círk-
ve, anebo dokonce z tohoto světa. Ti, co byli na 
začátku zapálení, se cítí vyhořelí, a naopak ně-
kteří se pro víru v Boha i pro Boha samotného 
zapálili nově. Jelikož v  dalším období už bude 
sestava farní rady poněkud obměněná, hlavním 
bodem programu bude ohlédnutí za zmíněnými 
pěti lety, příprava voleb do nové pastorační rady 
a nezbytné kroky k zajištění plynulého přecho-
du od jedné sestavy k druhé. Ti, kteří ve farnosti 
zůstali, budou požádáni o  pomoc s  některými 
zářijovými a říjnovými akcemi, a to nikoli jako 
radní, ale jako zkušení a ochotní farníci. Podě-
kovat jim může kdokoli: zasedání zahajujeme 
mší svatou v 17:30.

Pouť do Lysolají / 26. 9. 2021
Sedmibolestná Panna Maria není pouze patron-
kou sousedního Slovenska, jež v  září navštíví 
papež František, ale i  mnoha našich kostelů, 
kaplí či kapliček, rozesetých po naší zemi. Jedna 
z nich leží v pražských Lysolajích, je v ní umís-
těn mariánský obraz a  o  vodě, která zde pra-
mení, kolují zázrační legendy. Samotná stavba 
pochází z  roku 1863 a  studánka, známá svou 
kvalitní vodou, sloužila jako zásobárna pitné 
vody pro celé Lysolajské údolí až do roku 1967 
a  i v současnosti se využívá jako záložní vodní 
zdroj. Celoročně k nám lysolajští chodí do kos-
tela, jednou ročně náš kostel, resp. ti, kteří do 
něho pravidelně chodí, se můžou vydat za nimi. 
Poutní mše svatá u kapličky se bude konat toto 
nedělní odpoledne v 16 hodin. Udělejme si tedy 
pěknou vycházku od Sv. Gotharda Šáreckým 
údolím do Lysolají.
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MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
úterý 17:30
středa 17:30
čtvrtek    6:30
pátek 17:30
neděle    9:00
 10:30

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

OTEVŘENÝ KOSTEL
pátek 15:00–17:00

ZPOVÍDÁNÍ
30 minut před každou mší kromě neděle

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
zkouška sboru pondělí 18:30 
modlitba růžence úterý 17:00
maminky s dětmi středa 9:00–12:00 
biblický večer středa 18:30
modlitba nešpor pátek 17:00
náboženství dětí skupina A: úterý 15:00
  skupina B: úterý 16:00
  skupina C: úterý 17:30

EKONOMICKÉ OKÉNKO

Na provoz farnosti a  její opravy lze přispět 
pravidelnou kostelní sbírkou, ale i  elektronic-
kou platbou prostřednictvím QR kódu, jenž se 
nachází na zdi u  vchodu do kostela, na webu 
farnosti v  sekci Kontakty anebo i  zde na této 
stránce: stačí ho načíst v  aplikaci mobilního 
bankovnictví: přednastavená částka, kterou ka-
ždý může upravit dle svých možností, je 100.- Kč. 

Můžete-li přispět na chod farnosti anebo na 
některou oblast jejích aktivit finančním darem, 
můžete tak učinit anonymně do některé kasič-
ky kostela ve zdi anebo jednorázovým převo-
dem či trvalým příkazem na číslo účtu farnosti 
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
  3. 9. 2021  výstav Eucharistie (15:00–17:25)
  6. 9. 2021  modlitba za Bhútán (18:15)
  9. 9. 2021  zasedání ekonomické rady (18:00)
12. 9. 2021  Veni Sancte (10:30)
12. 9. 2021  farní táborák (15:00–20:00)
14. 9. 2021  zasedání pastorační rady (17:30)
19. 9. 2021  křest Františka Holečková (10:30)
19. 9. 2021  příprava k biřmování 8 (15:00)
19. 9. 2021  příprava rodičů ke křtu dítěte (17:00)
21. 9. 2021  příprava k manželství II. (18:30)
26. 9. 2021  sbírka na církevní školství (9:00; 10:30)
26. 9. 2021  pouť do Lysolaj (16:00)
28. 9. 2021  slavnost sv. Václava (17:30)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


