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Vážení a milí farníci,
zahajujeme další rok, a i když v rámci dějin ves-
míru i celého lidstva (natož z pohledu věčného 
Boha) to je pouze malicherná výseč fenoménu 
času, v našem životě může jít o velmi podstat-
nou životní etapu. Při zpětném pohledu na rok 
uplynulý v něm totiž určitě nalezneme takové 
události, které nás víceméně natrvalo pozna-
menaly, i  když si jejich datum možná nebu-
deme přesně pamatovat. Kromě těch, kteří se 
radovali ze svatby, z narození dítěte, z úspěchu 
v práci, na konkurzu či z úspěšného ukončení 
studia, jsou mezi námi i  tací, kteří překonali 
těžkou nemoc, zažili krach firmy, nečekaně 
se rozloučili se svými blízkými anebo prožili 
bolestnou zradu od přátel či známých. Navíc 
jsme všichni v  důsledku neustále se měnících 
pravidel v  Česku i  v  celém světě procházeli 
dlouhodobou zkouškou naší imunity, a to hned 
v mnoha oblastech.
Báli jsme se onemocnět, báli jsme se nakazit 
druhé, báli jsme se, že s  nemocí přijde do na-
šeho života něco hrozného. Abychom se mož-
ná následně báli očkování, anebo naopak těch, 
kteří nekrytě vakcíny odmítají a  sebevědomě 
to také manifestují. Trvá to dlouho. A  pozna-
menává to nejen jednotlivce, ale i naše vztahy. 
Teoreticky víme, že bychom měli více myslet na 
druhé než na sebe, ale nenalézáme ani fanta-
zii, ani sílu, abychom jim vyšli vstříc a něco pro 
ně udělali. Od Krista se učíme obětavosti, po-
sloucháme jeho slova o neustálém dávání sebe 
sama z  lásky druhým, ale většinou jsme rádi, 
když dokážeme udržet na uzdě nervy a  třeba 
nekřičet či nenaříkat pokaždé, když máme 
pocit, že nám ten druhý něco provedl. Přitom 
ještě před několika měsíci bychom to přešli bez 

povšimnutí anebo s úsměvem. Nedal nám před-
nost na přechodu. V obchodě stál příliš blízko. 
Nedal v metru psovi náhubek. Zapomněl zavo-
lat, že nepřijde včas. Nevzpomněl si, že máme 
svátek…
Moc bych si přál, aby začínající rok byl rokem 
naděje, že se opět budeme více radovat. Aby-
chom mohli přestat své ruce namáčet několi-
krát denně v dezinfekci a roušky či respirátory 
odložili do skříněk a nemuseli se pro ně vracet, 
když si po východu z domova vzpomeneme, že 
jsme na ně zapomněli. Abychom se do restau-
rací chodili nejen najíst, ale především prožít 
společné okamžiky a  vzájemně se poznávat. 
Abychom mohli znovu pozvat k sobě domů i ně-
koho, kdo není naším nejbližším, ale můžeme 
a chceme mu zprostředkovat atmosféru domo-
va, který mu patrně chybí. A abychom i v koste-
le prožívali silnou rodinu bratří a sester, které 
pojí více než krev příbuzenstva – spojuje nás 
Ježíšova krev. Abychom překonávali přirozený 
strach o sebe a odvažovali se vystoupit z kom-
fortní zóny svého bezpečí. Abychom se znali 
jménem a dokázali v pravou chvíli jeden druhé-
ho povzbudit a pomáhat si.
Máme před sebou další rok. Můžeme ho jako 
většina lidí vzít pasivně, jak přijde. Nechat se 
vést časem a  prostorem a  proplouvat událost-
mi, jak přijdou. Anebo ho můžeme nějak tvořit. 
Aktivně a spolu. Pod záštitou Božího Slova, kte-
ré nás bezpečně provede i nejtěžšími údobími, 
a posilňováni svátostmi, které se v našem kos-
tele i v tomto roce budou udělovat v co největší 
míře, přispívat k  zázraku Ducha Svatého: ten 
ze shromáždění lidí činí společenství a z ustra-
šených jedinců odvážnou komunitu. Ano, může 
jít v  roce 2022 do tuhého. Ale ať je ten rok ja-
kýkoli, můžeme v  něm prokázat, proč věříme 
v Boha a proč má smysl žít v církvi, která není 
pouhou (a  někdy dokonce špatně manažova-
nou) organizací.  
Zahajujeme další rok. I  když to někdy může 
drhnout, neodešli jsme. Zůstáváme spolu.
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Milí farníci,

se začátkem nového roku jsme se rozhodli vystoupit ze zajetých kolejí a  namísto našich dvou 
zamyšlení jsme společně sepsali dvanáct výzev, které bychom chtěli během nadcházejícího roku 
2022 splnit. Dvanáct jich je, jako je dvanáct měsíců v roce, přesto však nejsou na jednotlivé měsíce 
nijak vázány. Možná je splníme dříve, než nastane podzim, možná budeme teprve na konci pro-
since odškrtávat najednou splnění několika posledních úkolů a možná se nám všechny splnit ani 
nepodaří. Přesto se o to pokusíme.

Jak už asi správně tušíte, našich 12 výzev vám nabízíme ke splnění. Nemusíte se ničeho bát, nejde 
o nic nesplnitelného. Můžete se držet přesně našeho seznamu, vybrat si jen některé body anebo 
se jimi nechat jen inspirovat. Jednotlivé výzvy můžeme rozdělit do tří kategorií: některé míří k pro-
hloubení osobního vztahu s Bohem, další ke vstřícnému kroku vůči někomu jinému a zbývající 
pamatují na vlastní odpočinek a rozvoj.

• v den svého křtu půjdu na mši svatou v kostele, kde jsem byl pokřtěn, a poděkuji u tamní křtitel-
nice za všechny, kdo mě na mé cestě víry kdy doprovázeli

• přečtu si knihu, která mi pomůže lépe porozumět Bibli
• navštívím nějaký kostel kdykoli během dne
• navštívím hřbitov, upravím jakýkoli neopečovávaný hrob a pomodlím se u něj
• něco upeču a pozvu někoho na návštěvu
• zavolám někomu, s kým jsem se už dlouho neslyšel
• zasadím do květináče nějakou květinu nebo bylinky a někomu je dám
• nechám odsloužit mši svatou za někoho blízkého
• strávím den bez počítače, mobilu a televize
• přečtu si knihu, jejíž přečtení už dlouhou dobu odkládám
• pustím si film nebo hudební album a nebudu u toho dělat nic jiného
• vyrazím na výlet do přírody

Přejeme vám do nového roku, aby žádná z oněch zmíněných tří kategorií nezůstala opomenutá 
a aby svým prolnutím byly zdrojem radosti, klidu a naděje.
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Do e-mailové 
schránky farnosti 
překvapivě dora-
zila pozvánka na 
slavnostní předává-
ní ocenění rektora 
ČVUT Ing. Vojtěcha 
Petráčka. Protože 
toto pozvání přišlo 
pozdě, medaile 
je zatím stále na 
rektorátu a bude 
předána v náhrad-
ním termínu.

Modlitba za svět, 
kterou již dva roky 
realizuje naše far-
nost, budí stále větší 
pozornost přede-
vším za hranicemi 
ČR. Tentokrát zare-
agovala velvyslan-
kyně ČR v Bosně 
a Hercegovině Ing. 
Ivana Hlavsová, kte-
rá při svém krátkém 
pobytu v Praze do-
konce na pár hodin 
zavítala i do naší 
farnosti. Přinášíme 
kopii jejího dopisu:

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze 
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 

si Vás dovoluje pozvat 
do obřadní auly ČVUT v Praze v Betlémské kapli na

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ 
MEDAILÍ K OCENĚNÍ ODBORNÍKŮ ČVUT 
ZA MIMOŘÁDNÉ VÝKONY V DOBĚ KRIZE

Hudební program: Akademický orchestr ČVUT
Po skončení předávání medailí vás srdečně zveme 
k přátelskému setkání při číši vína.     

Dress code: semi-formal

ÚTERÝ 30. LISTOPADU 2021
od 18.00 hodin 
Betlémské náměstí 4, Praha 1



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.

Brazílie
3. ledna 2022 – 6. února 2022

Brazílie je jeden z největších států světa a protéká 
jím nejdelší řeka Amazonka. Tato řeka dala název 
i největšímu deštnému pralesu, jenž stále ukrývá 
množství neprobádaných rostlin i  živočichů. Na 
druhou stranu patří k nejohroženějším přírodním 
rezervacím a důležitost těchto světových plic, jak 
Amazonii nazval i  papež František, si stále více 
uvědomují i  světoví vůdci, když bijí na poplach 
v důsledku stále více znečištěného ovzduší vlivem 
průmyslových emisí, nekontrolovaného rozšiřo-
vání těžebních oblastí či rychlých klimatických 
změn na planetě. 
Přitom samotná Brazílie patří mezi 8 nejprůmys-
lovějších států. I přesto domácí hospodářství dlou-
há desetiletí nevykazuje žádný růst a  státní roz-
počet už před covidovou krizí vykazoval závratný 
dluh ve výši 250 miliard amerických dolarů.   
Dějiny Brazílie donedávna téměř zcela ignorova-
ly dobu před objevením této země portugalskými 
mořeplavci roku 1500. Domorodí indiáni byli zabí-
jeni anebo zotročováni a k  těmto levným pracov-
ním silám záhy přibyly více než 3 miliony otroků, 
přivezených z Afriky. Kromě kávových, kakaových 
a kaučukových plantáží byli zaměstnáváni při těž-
bě zlata a diamantů, což bylo pro portugalskou ko-
runu hlavním zdrojem příjmů. Není divu, že když 
Napoleon ohrožoval Portugalsko, král Juan VI. se 
přeplavil právě do této země, kterou prohlásil 
samostatným královstvím a sám sebe brazilským 
králem. Jeho syn Pedro šel ještě dál a ze země uči-
nil císařství. V  této době však už sílily nepokoje 
místních, královský dvůr se vrací zpět do Evropy 
a  roku 1822 získává země nezávislost. Dochází 
k  zákazu obchodu s  otroky, zemi začínají vyčer-

pávat probíhající války s  Argentinou a  následně 
s Paraguayí, klesají ceny kaučuku i kávy. Brazílie, 
která se v  roce 1891 stala republikou, začíná být 
zmítaná hospodářskou i společenskou krizí, soci-
álně neúnosnou situaci se snaží vyřešit nejdříve 
komunistické hnutí, potlačené a vystřídané fašis-
tickým režimem, a následně vojenskou diktaturou. 
V  roce 1988 sice byla přijata nová demokratická 
ústava a  byla značně posilněna role parlamentu, 
ani dnes však Brazílie nepatří mezi politicky sta-
bilní země. Neustávají sociální nepokoje, roste 
nezaměstnanost, stát se stále více zadlužuje, v po-
kladně chybí jakékoli rezervy. Prezident Bolsona-
ro je jedním z největších odpůrců očkování a byl to 
právě brazilský ministr zdravotnictví, který i přes-
to, že byl nakažen covidem, přijel na zasedání Val-
ného shromáždění OSN do New Yorku. 
Brazílie je země od nás vzdálená nejen geogra-
ficky (z Evropy se na východní pobřeží letí cca 13 
hodin), ale i kulturně a mentálně. I přesto, že ka-
tolíci tvoří více než 80 % obyvatelstva a  země je 
rozdělena na 278 (!) diecézí či územních prelatur, 
obecně vládne náboženská nevědomost a míchání 
víry s různými spiritistickými a sektářskými prak-
tikami.
Nelze ještě nezmínit aspoň obrovskou sochu Je-
žíše Krista Spasitele, jenž z kopce Corcovado do-
hlíží na druhé největší město země Rio de Janeiro. 
Je asi důvod: město pravidelně hostí bezpochyby 
nejznámější karneval na světě, při němž se zába-
va často posouvá za hranice rozmarů, marnivosti 
a  hříchu. Přitom na okraji velkoměst v  tzv. fave-
lách žije 70 % obyvatel za hranicí chudoby…

Večer věnovaný Brazílii – 3. ledna 2022:
18:15 prezentace základních informací (Matouš  
Růžička), historických a náboženských souvislos-
tí (P. Miloš Szabo) a monitoring současného dění 
v zemi (Jiří Václavek)
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Představují se členové pastorační rady 
farnosti:

Mgr. Jiří Václavek, 
moderátor České televize, 
na zasedání PRF v  listopadu 2021 jednomy-
slně zvolen místopředsedou PRF 

Bratři a sestry, 

rád bych využil této příležitosti a  z  celého 
srdce vám poděkoval za důvěru, kterou jste 
mi projevili ve volbách do Pastorační rady 
farnosti u  kostela sv. Gotharda v  Buben-
či. Vaší podpory si vážím o  to víc, že jsem 
mezi vás poprvé zavítal teprve před necelý-
mi dvěma lety. Budu se snažit ze všech sil, 
abych vás nezklamal. I proto jsem s radostí 
přijal výzvu stát se koordinátorem farní čás-
ti Synody o synodalitě iniciované papežem 
Františkem a snažím se poctivě shromažďo-
vat a třídit všechny vaše podněty k tomu, jak 
by se mohla Církev posunout dál. Těším se 
taky, že už brzy všechny tyto podněty probe-
reme na společném setkání. 

Jsem vám všem vděčný za to, že se mezi vámi 
cítím stále více jako doma. Není to běžné 
a  je to jedna z největších devíz našeho far-
ního společenství. Myslím, že ten příjemný 
pocit vidět týden co týden známé tváře, pro-
jevovat  a  pociťovat upřímný zájem o  sebe 
navzájem, taky důvěrně znáte. Bohoslužby 
u Sv. Gotharda prostě nejsou jen projevem 
soukromé zbožnosti, ale především spo-
lečné sdílení stejného přesvědčení, stejné 
radosti, stejného životního stylu. Mně coby 
rodilému Moravákovi, kterého Život zavál 
do Prahy, to dává možnost prožívat to, na 
co jsem byl zvyklý ve svém rodišti. Pro mě 
jako novináře je to každotýdenní vzpruha 
a  čerpání energie do dalšího všednodenní-
ho snažení. 

Vážím si také toho, že se s vámi touto cestou 
mohu podělit o radost z toho, že mi Pán Bůh 
dal už podruhé šanci poznat Ho a jít za ním. 
Poprvé to bylo během mého dospívání v de-
vadesátých letech. Jako konvertita jsem teh-
dy krátce před osmnáctými narozeninami 
přijal křest v  kostele sv. Augustina v  Brně. 
Podruhé potom předloni. K návratu ke kaž-
dodennímu životu s Kristem mi pomohl hlu-
boký duchovní prožitek během duchovního 
cvičení pro novináře v trapistickém klášteře 
Nový Dvůr na Plzeňsku. Z těch tří dnů strá-
vených v naprostém tichu žiji dodnes.

Abych se na závěr snesl trochu na zem: mi-
luji operu, klasickou hudbu obecně, dobré 
víno, jako vystudovaný historik rád jezdím 
po památkách a  bojuji s  perfekcionismem 
při domácím úklidu a s prokrastinací v prá-
ci. Snad alespoň trochu úspěšně. 
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Milí čtenáři, 
čekáme, čekejte s námi!
V  době vzniku tohoto článku mimo očeká-
vání vzkříšení mrtvých, druhého příchodu 
Ježíše, jednak čekáme na schválení záměru 
Tříkrálové sbírky. Pokud vše dopadne, jak je 
v plánu, můžeme se těšit na krásné, ducha-
plné akce, které se uskuteční v naší farnosti 
na přelomu jara a léta a které budou z části 
výnosu sbírky financovány. Dále netrpělivě 
čekáme, jaký dopad, ohlas a  dozvuk bude 
mít akce „Strom splněných přání“. O  výše 
zmíněném se určitě dozvíte v  některém 
z příštích čísel.
Teď možná čekáte vy, co se dozvíte v tomto 
čísle, možná se vám vybaví věta z  českého 
filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku: „Tak 
abyste věděla, on je vraždí kvůli mně, abych 
měla o čem psát.“ Nebojte se, nikdo nikoho 
nevraždí, máme o čem psát!
Na přelomu ledna a  února chystáme akci 
sbírkového charakteru. Vhodným způso-
bem bychom rádi podpořili komunitu ses-
ter Vincentek ve Staré Boleslavi. Konkrétní 
materiální pomoc, o  které zatím jednáme, 
by směřovala na projekt, který spočívá ve 
zprostředkování ubytování ve stavebních 
buňkách pro starší a nemocné muže, kteří 
byli dříve bez domova. Cílem projektu je 
vytváření podmínek pro nové vkročení do 
života, zvyšování lidské důstojnosti a učení 
se nést odpovědnost. Klienti se zde starají 
o  ovce, shánějí si dřevo na topení… Tento 
projekt provozují sestry Vincentky již po ně-
kolik let.
Důvody, proč by naše pomoc, energie a úsilí 
měla směřovat právě do Staré Boleslavi:

• moje osobní zkušenost s velmi dobře odve-
denou prací Vincentek

• moje osobní zkušenost s  obdivuhodně na-
plňovaným posláním sv. Vincence

• fakt, že o činnosti sester Vincentek se mno-
ho neví a mnoho se o ní nemluví

• je zima

Co říci závěrem:
Věděli jste, že slavnost Zjevení Páně je prav-
děpodobně nejstarší z  vánočního období? 
Již v  první polovině 3. století ji dosvědčuje 
Klement Alexandrijský. Slavnost zjevení 
v  pohanském světě označovala příchod 
božstva nebo také slavnostní návštěvu pa-
novníka ve městě nebo jeho nástup na trůn. 
Křesťanský svátek měl zřejmě původně pře-
bít egyptskou pohanskou slavnost narození 
boha Eóna slavenou z 5. na 6. ledna, při kte-
ré se slavnostně nabírala voda z Nilu. (pře-
vzato z Liturgie.cz – Doba vánoční – střípky 
z historických pramenů)
Nejznámější tříkrálovou tradicí, která pře-
trvala do dnešních dnů, je koleda a  psaní 
iniciál a letopočtu křídou na dveře. Tradice 
se liší sice regionálně, ale pouze po stránce 
výpravy, nikoli významově. Na Moravě cho-
dili jako tři králové dospělí muži, v Čechách 
to bývala spíš klukovská záležitost. 
Úplně na závěr vám přejeme vše dobré v no-
vém roce!
S přátelským pozdravem,
František a Anežka

Pokud chcete pohodlně a zcela bezkontakt-
ně přispět na Tříkrálovou sbírku, můžete 
využít tento kód, který naskenujte do své 
mobilní bankovní aplikace.
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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 
BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

5. ledna 2022
128. PŘÍPRAVA STAVBY SVATYNĚ
Exodus 35,1–35

Může nás překvapit, že Bohu tak moc záleží 
na detailech, zejména v  situacích, které mají 
k  ideálu daleko. Lid dostává pokyny ohledně 
vybudování svatyně na poušti, a i když patrně 
k její realizaci dojde teprve po usazení se v Ke-
naanu, žádné Boží slovo nesmí zůstat pozmě-
něno a přizpůsobeno člověku. To člověk se má 
přizpůsobovat Bohu. To není problém jen naší 
doby, to bylo problémem vždy. A tak opakování 
toho, jak si představuje Bůh náš svět a náš ži-
vot, je stále důležité. Stejně jako fakt, že naše 
snažení bude požehnané pouze tehdy, když 
bude On uprostřed nás.

   
12. ledna 2022
129. PRÁCE NA SVATYNI
Exodus 36,1–38

Hned v  úvodu je zdůrazněna štědrost dárců 
a ochota k dobrovolnictví při pracích pro svaty-
ni. I když později budou pomocníci ze svatyně 
žít, nikdy nesmí vymizet nadšení pro tuto služ-
bu: a to jak u samotných službukonajících, tak 
u těch, kteří je budou podporovat, a to i hmot-
ně. Zmínka o neutichající ochotě přinášet dary, 
aby mohla být svatyně co nejdříve postavena, 
má vyvážit onu rychlost, s níž se Izraelité zří-
kali svých ozdob a náušnic, když se zhotovoval 
býček, sloužící jako obraz Boha, který je vyvedl 
z otroctví. Nakonec správnost a preciznost při 
plnění toho, co poznáme, že chce Hospodin, je 
požadována i dnes. 

19. ledna 2022
130. INTERIÉR SVATYNĚ
Exodus 37,1–29

Když si později budeme číst knihu Deuterono-
mium, zjistíme, že v pozdějším podání je práce 

na arše smlouvy připsána Mojžíšovi, zatímco 
zde je hlavním tvůrcem Besaleel. Není to roz-
por – tento orientální způsob přemýšlení nám 
ještě více vynikne, když se vrátíme o  několik 
kapitol dozadu, kde se zdůrazňuje, že jediným 
autorem, který nejen ví, jak má být archa zho-
tovena, ale který i  zhotoví její přesný model, 
předaný právě Mojžíšovi, je sám Bůh. Jakákoli 
zručnost, s níž se dílo zrealizuje, není zásluhou 
člověka, ale darem, jejž má člověk pouze roz-
víjet a  zdokonalovat. A  zároveň si být vědom 
toho, že naše úspěchy jsou velmi často pouze 
výsledkem toho, že nám někdo práci svěřil.

26. ledna 2022
131. ZAŘÍZENÍ PRO SVATYNI
Exodus 38,1–31

Konečně kapitola, kde se dozvídáme i  něco 
nového, co v předchozích kapitolách nebylo. Je 
zde zmínka o ženách, sloužících u vchodu do 
svatyně. O  jakou službu vlastně šlo? Dalším 
překvapením budou jejich zrcadla – dokážeme 
rekonstruovat, jak tato dodnes oblíbená sou-
část dámských kabelek i  domácností tenkrát 
vypadala? Překvapením pak může být vyúčto-
vání a  inventura, zmíněná na konci kapitoly: 
nejde pouze o  to, kolik zlata, stříbra a  mědi 
bylo použito při zhotovování jak samotné sva-
tyně, tak jejího vnitřního zařízení, ale i o to, že 
je přesně a jménem určen muž, který je tímto 
vyúčtováním pověřen. Vše navozuje dojem, že 
se věci Boží zkrátka nesmí odfláknout. 
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V předchozím čísle časopisu Gothard bylo velmi 
prakticky vysvětleno, jaké služby a  kdy při mši 
svaté mohou konat laikové. Není to jen pasivní 
naslouchání a zpívání v kostelních lavicích. Stej-
ně jako tomu bylo na počátku dějin církve, i dnes 
je žádoucí, aby eucharistické shromáždění při-
pravovalo co nejvíce farníků a  zapojili se do li-
turgického života podle svých možností a schop-
ností, přičemž se z této služby nesmí stát pouze 
bezduché vykonávání řemesla.
V  těch společenstvích, kde biskup neustanovil 
akolytu ani lektora, může stejnými službami 
pověřovat kněz – to on totiž nese hlavní zod-
povědnost za kvalitu přednášených biblických 
textů, jakož i  za to, zda Ježíšovo tělo bude po-
dáváno s  úctou a  důstojně. Přitom by mělo jít 
vždy o čest, a ne o nepříjemný úkol: nejde totiž 
o  nějaké vystoupení před diváky, ale o  službu, 
a  ta by se měla konat ochotně a pokorně. Jiný-
mi slovy – když je osloven a pověřen někdo jiný, 
mám z toho radost, když jsem osloven a pověřen 
já, udělám maximum proto, aby tato služba byla 
vykonána s láskou a srozumitelně.
To platí zejména při četbě z Písma: nikdy by se 
nemělo stát, aby si kdokoli, i ten největší profesi-
onál, řekl, že si biblický text nemusí předem pře-
číst, anebo dokonce, že ho dobře zná. Ten, kdo 
při mši plní funkci lektora, by si text měl přečíst 
potichu víckrát za sebou: nejdříve proto, aby ho 
poznal a při přednesu nekoktal anebo se neza-
drhával při některých výrazech, podruhé proto, 
aby tomu textu porozuměl jako celku, a potřetí 
proto, aby v každé větě i v celém přednášeném 
odstavci dokázal správně zdůraznit to, co má vy-
niknout posluchači. Nikdo si nesmí číst lekci při 
mši sám pro sebe: a z toho plyne i další zásada: 
číst nahlas, a  používá-li se mikrofon, pak si ho 
nejdříve nastavit tak, aby bylo v  kostele dobře 
slyšet.
Podobná pravidla platí i pro zpěv žalmů a vůbec 
pro zpěváky, kteří během mše zpívají vhodné 
písně. Prioritou pro každý chrámový sbor by 
měl být zpěv ordinária, tedy mešních textů, pak 
následuje doprovázení zpěvu lidu a teprve poté 
je na místě předvádění nazkoušených písní či 
skladeb. Pokud při mši v kostele sice zní z kůru 
nádherně předvedená duchovní píseň, ale nemá 
kdo zpívat mešní písně, anebo je dokonce někte-
rá zpívaná část ordinária jen tak odbyta, je něco 
v  chápání liturgie špatně. Mše svatá se nesmí 
stát pouhou kulisou pro vystoupení sboru, ale 
naopak vystoupení má mši a její podstatné části 
pouze doplnit.       

Pokračování Všeobecných pokynů k  řím-
skému misálu:

105. Liturgický úkol konají také:
a) Kostelník, který pečlivě připravuje liturgic-
ké knihy, paramenta a všechno ostatní, čeho je 
třeba k slavení mše.
b) Komentátor, který věřícím podle vhodnosti 
krátce vysvětluje obřady a  dává jim pokyny; 
uvádí je tak do slavení bohoslužby, aby jí lépe 
porozuměli. Je třeba, aby výklad komentátora 
byl předem připraven a byl střízlivý a jasný. Při 
plnění svého úkolu stojí komentátor na vhod-
ném místě před věřícími, ne však na ambonu.
c) Ti, kdo konají v kostele sbírku.
d) Uvaděči, kteří v některých zemích přijímají 
věřící u chrámových dveří, uvádějí je na místa 
a řídí průvody.
106. Je prospěšné, aby alespoň v  katedrálách 
a  ve větších kostelích byl určen schopný při-
sluhující nebo ceremonář, který má pečovat 
o řádné provádění posvátných činností, aby vy-
svěcení služebníci i věřící laici spojovali jejich 
vykonání s krásou, řádem a zbožností.
107. Liturgické úkoly, které nejsou vlastní kně-
zi nebo jáhnovi a o nichž se mluví v č. 100–106, 
může farář nebo rektor kostela svěřit liturgic-
kým žehnáním nebo dočasným pověřením také 
vhodným laikům. Pokud jde o úkol sloužit kně-
zi u oltáře, je třeba zachovávat normy, které dal 
pro svou diecézi biskup.
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Pamětihodné události v roce 1840 (pokra-
čování)

str. 43 – slp. 2

26. září o 10. hodině dopolední se Jeho císař-
ská Výsost zúčastnila manévrů, které byly 
provedeny všemi u  Prahy soustředěnými 
vojsky mezi vesnicemi Podbabou, Podhořím 
a  výšinou u  vsi Kobylisy, jakož i  přehlídky 
u vsi Libně. Za tímto účelem byly v Podbabě 
a královské a stavovské Stromovce umístěny 
pontony a pěší lávky.

28. září se Jeho císařská Výsost ráčila zú-
častnit velké církevní slavnosti všech u Pra-
hy soustředěných vojsk. Ta shromáždila své 
pluky na konci stromořadí poblíž vsi Malé 
Bubny v  sevřených vějířovitých formacích 
okolo mešního

str. 44 – slp. 1

stanu, dekorovaného vojenskými trofejemi. 
V něm byla o 10. hodině odpolední sloužena 

svatá oběť mešní polním superiorem Králov-
ství českého [Mikulášem] Dobnerem.1

29. září dopoledne byly provedeny na polích 
mezi Bubny a  Holešovicemi všemi vojsky, 
rozdělenými do čtyř brigád, velké ukázkové 
manévry pod velením pana polního podmar-
šálka hraběte Ceccopieriho. Jeho císařská 
Výsost, nejjasnější pan arcivévoda František 
Karel, ráčil pak navštívit postavení, zaujaté 
vojenskými sbory nad Bubny v  sevřených 
plukovních formacích. Poté sledoval s  nej-
laskavější pozorností veškeré přesuny vojsk, 
které byly zakončeny útokem dělostřelectva 
před linií tábora poblíž Buben, a ráčil před 
sebou pak defilovat

str. 44 – slp. 2

celý sbor, a sice cválající kavalerii a a pocho-
dující infanterii.

Odpoledne a večer 29. září ráčila Jeho c. k. 
Výsost přijmout pozvání pana Nejvyššího 
purkrabího Karla z Chotkova k jím pořáda-
né zahradní slavnosti v Bubenči, která byla 
zakalena
jen pomyšlením na následný odjezd tak 
vznešeného hosta. Skleník bubenečské 
okrasné zahrady byl přeměněn na pavilon 
s  přistavěnou sloupovou síní a  obě zadní 
křídla, vyzdobená kaméliemi, pestře zářící-
mi jiřinami a astrami, se proměnila v salóny. 
Střední prostora pod kupolí získala podobu 
kruhového stanu, zdobeného draperiemi 
v  zemských barvách. Na bíle tapetovaném 
stropu sloupové síně byly zavěšeny lustry; na 
nich upevněné svícny vydávaly světlo téměř 
magické.

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

1  Mikuláš Dobner (1792–1855), kanovník lito-
měřické a  posléze i  pražské dómské kapituly, 
který byl jako vojenský „polní superior“ pově-
řen organizací vojenské duchovní správy v Krá-
lovství českém. Podléhal apoštolskému vojen-
skému vikariátu ve Sv. Hypolitu (St. Pölten), 
předtím se sídlem ve Vídeňském Novém Městě 
(Wiener Neustadt).
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Nový rok / 1. 1. 2022
První den v roce patří k těm deseti dnům mimo 
neděle, které nazýváme zasvěcenými právě proto, 
že má jít o den, který zvláštním způsobem náleží 
Pánu Bohu. Už ve Starém Zákoně se vyvolený lid 
učí, že čas, který člověk dostává, není samozřej-
mostí, ale jde o dar od Boha. Právě proto, že na to 
leckdy můžeme zapomenout, při zmínce o těchto 
zasvěcených dnech se Bůh sám označuje za žár-
livého, který bedlivě hlídá, zda si nepřivlastníme 
to, co nám nepatří. A zasvěcené dny patří výlučně 
jemu: je to čas, kdy by mělo jít vše stranou a my 
věřící bychom měli jít i ostatním příkladem nejen 
v tom, že po silvestrovské noci jsme střízliví a bez 
zašpiněné duše vulgární zábavou, ale také při-
praveni být společně v kostele na mši svaté a více 
přemýšlet o Tom, jehož požehnání si v tento den 
vyprošujeme.  

Žehnání vody, křídy a kadidla / 6. 1. 2022
To, co platí o zasvěceném času a prostoru, v pře-
neseném smyslu slova platí i o předmětech, které 
jsou požehnané. Mají sloužit k tomu, aby nás více 
připoutaly k věčnosti, pomohly nám více myslet 
na svou duši, a  i  ty obyčejné pozemské věci či 
události proměnit v  prostředky, které nás více 
přimknou k  našemu Stvořiteli. Voda, kterou pi-
jeme a  kterou se umýváme, se požehnáním stá-
vá vodou, symbolizující očištění od všeho zlého. 
Křída, kterou píšeme ve školách na tabuli, se po-
žehnáním stává pomůckou k  označení křížkem 
našich příbytků. A kadidlo, které se na Blízkém 
východě používá k provonění prostorů, je po po-
žehnání symbolem modlitby, pravidelně se vzná-
šející z našich bytů, domovů či pracovišť.  

Odklizení vánoční výzdoby / 11. 1. 2022
Stejně jako příprava kostela na Vánoce není zá-
ležitostí kostelníka (zvláště když jsme aktuálně 
ve stavu, kdy ho hledáme), nemůže ani na něm, 
ani na knězi spočívat ani jeho úklid po Vánocích. 
Protože jde opravdu o mnohem větší zátěž (je po-
třebné odstrojit, vynést a zpracovat velké i malé 
vánoční stromky, opatrně poskládat figurky 
z betléma do krabic tak, abychom je další rok bez 
problémů opět uměli správně použít a rozestavit, 
a nakonec zamést podlahu od opadaného jehličí, 
umýt ji od špíny a  vyluxovat koberec), budeme 
rádi za každého ochotného člověka. Aby kos-
tel mohl opět zářit čistotou a sloužit nám všem. 
Přijďte prosím pomoct: na večerní mši se posil-
níme modlitbou a Eucharistií a pak si vyhrneme 
rukávy a pustíme se do toho.  

Příprava na biřmování / 16. 1. 2022
I když při vyjmenování sedmi svátostí jde v pořadí 
o druhou svátost, v praxi západních křesťanů se 
biřmování stává svátostí, kterou přijímají ti věří-
cí, kteří buď stojí na prahu osamostatnění se od 
svých rodičů, anebo už se zralými křesťany cítí 
a touží svůj osobní vztah k Bohu posunout a stvr-
dit svým samostatným „ano“ na vše, co Bůh ještě 
v jejich životě učiní. Proto se tradičně biřmování 
říká také „svátost dospělosti“ nebo také „svátost 
křesťanské zralosti“. Od roku 2016 se každý rok 
o říjnovém posvícení bubenečská farnost setkává 
s  některým biskupem, který při této příležitosti 
udělí svátost biřmování těm z  farníků, kteří se 
k jejímu přijetí od ledna jednou měsíčně připravu-
jí. K mladým křesťanům Marianně a Štěpánovi se 
v tuto neděli odpoledne ještě můžete přidat i vy.   

Ikonopisecký kurz / 20.–23. 1. 2022
V roce 2020 zažil ikonopisecký kurz na nově opra-
vené faře velký úspěch. Nešlo pouze o to naučit 
se něco o  ikonách, zkusit si je napsat (ikony se 
nemalují, ikony se píší), ale především se stáh-
nout ze světského hluku a ruchu a na tři dny se 
ponořit do modlitby, ticha a  zažít reálnou Boží 
přítomnost jak v  Písmu Svatém, tak v  umění, 
kterým se proslavili především východní mniši 
v klášterech. I když jsme se pokusili zorganizovat 
druhý ročník už v roce 2021, náhlá covidová pan-
demie a  vládní zákaz setkávání nám tyto plány 
zcela zhatily. Věřím však, že tentokrát se nám to 
povede. Třídenní kurz psaní ikon s jejich závěreč-
ným požehnáním proběhne pod vedením zkuše-
ného Mistra Martina Damiana. Bližší informace 
anebo přímo přihlášení získáte na e-mailové ad-
rese info@martindamian.cz.    

Koncert podané ruky / 30. 1. 2022
I  další lednová akce musela v  roce 2021 proběh-
nout jinak, než jsme chtěli i  plánovali. Naše po-
daná ruka je již šest let v závěru ledna napřaže-
na k  jiným křesťanským církvím. Ježíš nás o  to 
prosí ve své modlitbě a za lásku a  jednotu mezi 
křesťany klade dokonce i svůj život. Od té doby 
je jen na nás, kteří se počítáme mezi jeho učed-
níky, zda něco pro tuto jednotu uděláme, anebo 
to necháme jen tak být, jakoby se nás to netýkalo. 
Koncert podané ruky je zhruba hodinové setkání 
v kostele Sv. Gotharda, na které mezi nás zveme 
křesťany z  jiných farností a  sborů na Praze  6: 
operní pěvci Jana a  Václav Siberovi připravují 
opět kvalitní umělecký program, nám stačí přijít 
do vytopeného kostela a být ochotni se s přítom-
nými společně pomodlit Otčenáš a v jednu chvíli 
si přátelsky podat ruku. Anebo se aspoň jeden 
druhému podívat do očí.  
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T I R Á Ž   1 2

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
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
  1. 1. 2022  slavnost Panny Marie, Matky Boží (9:00; 10:30)
  2. 1. 2022  Tříkrálová sbírka (9:00; 10:30)
  3. 1. 2022  Modlitba za Brazílii (18:15)
  4. 1. 2022  příprava na manželství I. (18:30)
  6. 1. 2022  slavnost Zjevení Páně (17:30)
  7. 1. 2022  výstav eucharistie (17:00)
11. 1. 2022  povánoční odklízení a úklid (18:30)
13. 1. 2022  zasedání ekonomické rady (18:00)
16. 1. 2022  příprava na biřmování 1 (15:00)
16. 1. 2022  příprava rodičů na křest dětí (17:00)
16. 1. 2022  setkání rodičů prvokomunikantů (18:30)
20.–23. 1. 2022 ikonopisecký kurz na faře
23. 1. 2022  žehnání vytvořených ikon (10:30)
25. 1. 2022  zasedání pastorační rady (17:30)
30. 1. 2022  Koncert podané ruky (17:00)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


