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Vážení a milí farníci,
pro správné a zdravé přežití člověka (a to nejen 
v  biologickém a  individuálním smyslu slova) 
je nutná naděje. Avšak aby tato naděje nebyla 
pouze planým upíráním se k nereálným snům, 
ale aby byla zakotvena v  pravdě, musíme při-
jmout podmínku, že je k tomu nutné poznání 
reality: v co vlastně můžeme doufat a co udělat 
proto, aby se tato naděje naplnila.
Z  vlastních zkušeností víme, že občas doufá-
me i v to, co je nesplnitelné, nikoli proto, že by 
Bohu něco bylo nemožné, ale proto, že by spl-
nění naší vůle bylo v rozporu s vůlí Boží anebo 
řádem, který pro pomíjivý vesmír stanovil.
Právě tento řád by věřící člověk měl nejen po-
znat a  přijmout, ale i  chránit a  seznamovat 
s ním i  ty, kteří o něm nemají zdání. Připustit 
existenci Vyššího Bytí, jemuž můžeme říkat 
Bůh, je věc jedna, následně přijmout jeho do-
minantní roli ve všem stvořeném, včetně naše-
ho života, jenž se každým dnem chýlí ke svému 
konci, je věc druhá. 
Pokud Boha a  jeho řád nahradíme sebou 
a  svým řádem, může se velmi snadno a  vzhle-
dem k věčnosti také velmi rychle stát, že budou 
naše rozhodnutí fatální a povedou k chaosu. Ve 
vztazích mezi lidmi, ve vztazích mezi živými 
tvory, ve vztazích ke kosmu a ke všemu, co nás 
obklopuje a determinuje. Jakkoli se tato slova 
mohou zdát být prázdnou filozofií, mají až ne-
skutečně závažný dopad v každodenním životě.

Stačí si vzpomenout nejen na války a  různá 
lidská neštěstí či přírodní katastrofy, ale velmi 
často i  na období „potom“: zatímco bezpro-
středně obvykle následuje úleva a u většiny lidí 
se probudí to lepší svědomí, s odstupem času 
se opět dere do popředí egoismus, hledání vi-
níka, touha po trestu a pomstě, aby se (nutno 
podotknout, že velmi často „v dobré víře“) za 
několik let či desítek let lidské společenství 
znovu vrhlo do bojů a ubližování.
Realita, která může děsit. Skutečnost, kterou 
z  pudu sebezáchovy mnozí budou raději igno-
rovat. Ale zároveň poznání zákonitosti, která 
se s lidstvem naplňuje od prvního hříchu, jímž 
si člověk chtěl přivlastnit Boží pozici určování, 
co je správné, a následné závisti mezi Kainem 
a Ábelem, vedoucí až k výbuchu emocí a nekon-
trolovanému zabití jednoho z nich.
Je tu však skutečná naděje, kterou můžeme 
jako křesťané pomáhat naplňovat. Nečekat pa-
sivně, že my budeme těmi, kdo budou milováni, 
ale milovat. Neupínat se k tomu, že svět kolem 
nás bude spravedlivý, ale tuto spravedlnost po-
máhat vytvářet tam, kde žijeme. Být světlem, 
svítit. A nedovolit, aby to světlo uhasil kdokoli, 
kdo bude chtít být mocnější a silnější. Bdít, aby 
nezhaslo. I za cenu nevyspalých nocí a zkráce-
ného života.
Už na začátku února si můžeme toto vše velmi 
živě uvědomovat. Ve středu 2. února si přinést 
do kostela vlastní svíčky, ve čtvrtek 3. února 
ráno přijmout tradiční svatoblažejské požeh-
nání, v  sobotu 5. února odpoledne být v  ka-
tedrále svědky vyslání našeho Michala Hladíka 
do jáhenské služby a na druhý den v neděli při 
mši svaté v  10.30 doprovázet děti, které si bu-
dou zapalovat své křestní svíčky, aby si uvědo-
mily, že již za několik měsíců ony samy půjdou 
ke svatému přijímání právě proto, aby měly sílu 
za každých okolností být světlem a hořet.
Máme naději. Poznejme ji, přijměme a naplňuj-
me. I my se tak můžeme stát nadějí pro druhé.
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Ve svém prvním příspěvku do Gotharda v září 
2020, když jsem nastupoval do teologického 
konviktu, jsem vznesl přání o sdílení svých pro-
žitků z  formace. Dobrých a  inspirujících, ale 
i  těch těžkých. Velmi záhy jsem ale zjistil, že 
toho nejsem schopen.
Jednak proto, že mezi uzávěrkou a objevením 
se nového čísla časopisu na kostelních lavicích 
pochopitelně uplyne nějaká doba, která ve mně 
ale předem podkopává nadšení z bezprostřed-
ního sdílení. Vždyť nemohu vědět, jak budu na-
hlížet na danou skutečnost za pár týdnů a kam 
se sama dovede rozvinout. Významnějším dů-
vodem ale je, že prožitky často reflektuji až se 
značným zpožděním, což je podle mě normální. 
Navíc mám také dojem, možná mylný, že to, co 
člověk zažívá v  semináři, je tak specifické, že 
to nejde pravdivě a  upřímně předat dál bez 
osobní zkušenosti. I to má bohužel za následek, 
že představy o životě v semináři jsou většinou 
značně zkreslené. A  to různými směry. Poku-
sím se vám alespoň přiblížit aktuální situaci 
naší komunity.
Momentálně se nacházíme ve zkouškovém ob-
dobí, které se vyznačuje zvláštní atmosférou 
vzešlou z  míchání stresu s  větším množstvím 
času tráveného o  samotě nebo třeba úspěchů 
s neúspěchy. V tomto kouzelném čase, více než 
kdy jindy, vyplouvají na povrch bolesti, které 
v sobě každý nosí. Všichni jsme si do formace 
přinesli v nějaké podobě Pavlův osten a bojuje-
me s ním každý den. Ačkoli se to někomu může 
zdát zvláštní, jsme jen lidé se vším, co to obná-
ší. Nezasloužíme si chválu, každý tady z vlast-
ní zkušenosti dobře ví, že povolání je všechno, 
jenom ne vlastní zásluha. Bůh zaslouží chválu, 
a je to tak dobře.
Budu přemýšlet, jak bych vám mohl lépe v bu-
doucnu zprostředkovat náš život. Pokud byste 
měli nějaký podnět nebo otázku, budu za ně 
velmi vděčný. Možná se k ničemu nedopracuje-
me. A možná to tak má být, protože seminář je 
jen proces a to, co složí z jednotlivých prožitků, 
může být velmi krásné. Děkuji proto Hospodi-
nu, že jsem mohl být u Michalova vrcholu toho-
to seminárního zrání, a ještě touto cestou mu 
přeji vše dobré na nové vinici.

Milí farníci,
všechny vás moc zdravím z Českého Brodu. Od 
1. ledna jsem zde z rozhodnutí našich biskupů 
ustanoven pastoračním asistentem a od 5. úno-
ra, tedy ode dne mého jáhenského svěcení, zde 
budu vykonávat jáhenskou službu. Pomalu se 
tu rozkoukávám a  poznávám místní farnost. 
K tomuto  novému začátku mám však skvělého 
pomocníka – svatého Gotharda – kterému je 
zasvěcen českobrodský farní kostel a tím také 
celá zdejší farnost.
Dostalo se mi zde vřelého přijetí jak od místní-
ho pana faráře otce Martina Sklenáře, tak i od 
farníků, díky čemuž pro mne nejsou nadcháze-
jící měsíce strašákem, ale naopak radostným 
očekáváním, co si tu pro mne Pán Bůh připravil 
a co si skrze mne připravil pro místní farní ko-
munitu…
Na tomto místě vám chci ale především podě-
kovat. Děkuji otci Milošovi a každému z vás za 
to, že jsem s  vámi mohl ujít kus životní cesty. 
Děkuji vám také za nejrůznější projevy podpo-
ry. Vážím si toho a neberu to jako samozřejmost. 
Neustále jsem cítil, že za mnou stojíte a modlí-
te se za mě. Při zpětném ohlédnutí vidím, jak 
mi Pán díky vám žehnal. Všechny dílčí zkoušky 
v průběhu studia odsýpaly a i státnicemi jsem 
prošel se ctí. Před pár dny jsem úspěšně obájil 
svoji diplomovou práci, a  studium na fakultě 
jsem tak definitivně dokončil. Děkuji vám!
Tímto článkem se sice loučím s  pravidelnými 
příspěvky do farního časopisu, ale rozhodně se 
tím neloučím s  vámi. Stále vás ponesu ve své 
modlitbě a budu se těšit na všechna možná se-
tkání. Na to při mém jáhenském svěcení v praž-
ské katedrále 5. února v 15 hodin i na jakákoli 
jiná.
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Z africké Botswany nám sice neposlali pozdrav 
k měsíci modliteb za tuto zemi, zato si na 
nás vzpomněl arcibiskup v Gaborone Frank 
Nubuasah krátce před vánočními svátky 
a poslal nám své požehnání a obrázek Panny 
Marie:

 

Naopak, z Brazílie nám k Modlitbě za Brazílii 
napsali dva biskupové: z Uberaby arcibiskup 
Paolo Mendes Peixoto a z diecéze Rubiataba-

-Mozarlândia biskup Mgr. Francisco Agamenil-
ton Damascena:



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.

Brunej
7. února 2022 – 6. března 2022

Když se řekne název tohoto státu, možná si vyba-
víme dvě skutečnosti: sultána a ropu. Pro většinu 
z  nás, kteří se o  dění ve světě zajímáme pouze 
okrajově, je tato země tak vzdálená, že nás ani ne-
napadne, abychom více přemýšleli nad tím, jak žijí 
tamní obyvatelé, případně jaké jsou podmínky pro 
křesťany, kteří zde bydlí anebo pracují.
Nejdříve pár slov o tom, kde Brunej nalezneme na 
mapě: hledat budeme v jihovýchodní Asii na ostro-
vě Borneo, jenž leží zhruba v polovině vzdálenosti 
mezi asijským a australským kontinentem. Země, 
která jako samostatný a  nezávislý stát vznikla 
teprve od 1. ledna 1984 a jejíž území je rozděleno 
mezi dvě části, které nemají suchozemské spojení, 
kdysi vládla celému ostrovu. Současný sultán Ha-
ssanal Bolkiah, jemuž je 75 let a jenž zemi vládne 
už od roku 1967 (při nástupu na trůn mu bylo 21 
let), je na jedné straně jedním z  nejmocnějších 
panovníků na světě, který vládne autoritativní 
mocí a  nemá problém kdykoli rozpustit parla-
ment a jmenovat novou vládu (jelikož jako sultán 
je zároveň předsedou vlády), na straně druhé pa-
tří k nejbohatším lidem na světě, vlastní asi 5 tisíc 
aut, mezi nimiž nechybí každý vyrobený model 
značky Ferrari, unikátní vozy Bentley či speciál-
ně upravená auta Lamborghini, a rovněž největší 
sbírku (odhaduje se 500 kusů) Rolls-Royců na svě-
tě. Jeho palác je největším bytem na světě, má 1800 
pokojů a své děti rozmazluje například nákupem 
zlatem obložených letadel, včetně nového typu 
airbusů.
To vše by možná bylo dobré akorát na stránky 
bulvárních časopisů, kdyby zároveň neprohlásil 
svou rodinu jako ochránce náboženství, samo-

zřejmě toho jediného správného, kterým je jedna 
ze sunnitských větví islámu. V  rámci ústavy sice 
kvůli mezinárodnímu tlaku musel zaručit svobo-
du všem náboženstvím, zároveň však vyžaduje, 
aby každý, kdo vyznává jiné než islámské nábo-
ženství, tuto skutečnost nahlásil státním úřadům, 
které rozhodnou o  tom, zda a  kde může svou 
víru praktikovat. Obecně platí, že tak může činit 
pouze v soukromí a nesmí o tom mluvit nikde na 
veřejnosti, včetně kolegů či svých příbuzných. Od 
roku 2013 navíc zavedl sultán v Bruneji muslimské 
právo šarí’a a je pouze otázkou času, kdy ho začne 
tvrdě vyžadovat a  aplikovat i  u  nemuslimského 
obyvatelstva.
Až do roku 2021 měla katolická církev v  Bruneji 
zvláštní postavení, které jí zaručoval brunejský 
rodák Cornelius Sim. Ten získal prestiž v zahrani-
čí už během svých studií, a  i když byl jako jeden 
z mála pokřtěným katolíkem, víru opustil a věno-
val se světské kariéře. K  Bohu a  katolické církvi 
se vrátil v roce 1988, nechal se vysvětit na kněze 
jako první brunejský rodák a záhy se tento vzdě-
laný a nadaný kněz stal biskupem, ačkoli vlastně 
pod sebou neměl žádné duchovenstvo. Papež 
František jej roku 2020 dokonce jmenoval kardi-
nálem a  toto mezinárodní uznání brunejského 
občana dodávalo naději i  místní katolické komu-
nitě. Nečekaná smrt kardinála Sima v květnu 2021 
a absence jakéhokoli jeho nástupce otevírá řadu 
otázek, na něž neznáme žádnou odpověď.
Zároveň je to však pro nás příležitostí modlit se 
celý měsíc za Brunej, za její obyvatele a za ty v ja-
kékoli nouzi, včetně našich spoluvěřících, zvlášť.      

     
Večer věnovaný Bruneji – 7. února 2022:
18:15 prezentace základních informací (Jan Beneš), 
historických a náboženských souvislostí (P. Miloš 
Szabo) a monitoring současného dění v zemi (Jiří 
Václavek)
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Ačkoli jsem byla pokřtěná jako miminko, 
vyrůstala jsem v  prostředí náboženského 
napětí. Moje maminka Věra Nováková byla 
čerstvě pokřtěná konvertitka a  táta Pavel 
Brázda přesvědčený ateista. Máminu kon-
verzi považoval za zradu. Oba byli malíři, 
v  50. letech vyhozeni z  Akademie výtvar-
ných umění, protloukali se, jak se dalo, 
a stále malovali.  
Možná paradoxně právě proto, ale také 
díky vrozenému konzervatismu a  jednomu 
dětskému „náboženskému“ zážitku, jsem 
o  existenci Boha nikdy nepochybovala. Po-
chybuji spíše o sobě. Víra mi připadá přiro-
zenou součástí života, ale její podobu stále 
znovu hledáme. 
Původně jsem chtěla studovat dějiny umě-
ní, ale to tenkrát nebylo možné. Bavila mě 
a  šla mně matematika, tak jsem ji začala 
studovat. Po skončení Matematicko-fyzikál-
ní fakulty jsem se způsobně vdala, tak se to 
tenkrát dělalo, za matematika Jana Trlifaje. 
Postupně se nám narodily tři dcery Lucie, 
Justina a Magdalena. Po revoluci v roce 89 
se narodil syn Šimon. Můj manžel mohl za-
čít učit a bádat na MFF UK. Hodně cestoval, 
třikrát jsme s ním byli se všemi dětmi na tři 
měsíce v  zahraničí: jednou v  Anglii a  dva-
krát v  Americe. Přihlásila jsem se pak na 
doktorandské studium na MFF UK, a  ještě 
než jsem je ukončila, byla jsem přijata do 
Centra pro teoretická studia UK. Z radosti 
jsem otěhotněla, ale disertační práci se mi 
podařilo odevzdat předtím, než se narodil 
Daniel. V  roce 2009 jsem začala učit mate-
matickou logiku na nově vzniklé Fakultě in-
formačních technologií na ČVUT, kde jsem 
dodnes. Kromě výuky se zabývám filosofií 
matematiky, zejména interpretací nekoneč-
na, dílem B. Bolzana a P. Vopěnky.   
Postupně jsem poznala a učila se od mnoha 
výborných kněží, z nichž každý měl trochu 
jiný přístup k  víře. P. Jiří Reinsberg, který 
maminku, mě a  posléze všechny naše děti 
pokřtil, zavedl v  týnské farnosti nádher-
nou liturgii s gregoriánským chorálem. Byl 
vzdělaný, laskavý a  s  vytříbeným smyslem 
pro humor, miloval židovské anekdoty 

i V+W. Pak jsme se s mámou přestěhovaly ke 
kostelu sv. Ludmily, kde působil P. Bohumil 
Bílý. Fyzik, elektrotechnik, který zdůrazňo-
val racionální stránku víry. Četl a rozebíral 
s námi evangelia a postavil moji víru na pev-
né nohy. Na bytových seminářích v  disen-
tu jsem se něco dozvěděla o  filosofii, rané 
patristice a hermeneutice. Do Týna jsem se 
vrátila v době dospívání, měli jsme tam par-
tu kamarádů, i nekatolíků. 
P. Miloše Szabo známe už ze Žižkova. Po-
křtil mého manžela po 23 letech manželství, 
kdy už jsme měli pět dětí. Klade důraz na 
to, abychom Bibli nejenom znali – vřele do-
poručuji biblické hodiny –, ale taky podle ní 
žili. Vymýšlí všemožné způsoby, jak realizo-
vat Ježíšovo přikázání: miluj bližního svého 
jako sám sebe. V  Bubenči tak vzniká farní 
společenství, kde se lidé znají a spolupracu-
jí, malá laboratoř křesťanství, která by měla 
vyzařovat onu opravdovou lásku do okolí.
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Milý čtenáři,
rozdávala se čirá radost, byli jsme u toho!
 Co do charitní činnosti byl pro mnohé z nás 
měsíc prosinec prodchnutý duchem stromu 
splněných přání. Pro velkou část farnosti 
byl tímto duchem prodchnutý latentně… 
zkrátka, celý advent něco viselo ve vzduchu, 
někdo věděl, někdo nevěděl, někdo byl pře-
kvapen. Čtvrtou neděli adventní odpoled-
ne vyvrcholila akce Strom splněných přání. 
V dobrém jsme se sešli v kostele a po malém 
občerstvení před kostelem jsme se v  dob-
rém rozešli. Co dodat? 

Úhrnem:
• všichni senioři z naší farnosti starší sedm-
desáti let dostali vánoční dárek, pevně věří-
me, že je potěšil
• nemalý počet jednotlivců, párů, rodin… je 
schopných a ochotných nezištně dělat dru-
hým radost, pevně věříme, že to všechny 
dárce těšilo a nadále těší
• moc děkujeme všem, kteří s  přípravou 
a průběhem akce pomáhali

Nezáleží na tom, jestli je dotyčný nebo do-
tyčná v akutní materiální nebo jiné obdob-
né krizi, smyslem akce v  první řadě bylo 
udělat radost, překvapit a reagovat na mož-
né prožívané pocity osamělosti a opuštění. 

Co nás čeká?
V  minulém čísle jsme avizovali chystanou 
charitní akci na podporu aktivit sester vin-
centek ve Staré Boleslavi. Bude se jednat 
o  materiální pomoc, která bude směřovat 
do rodin ve špatné finanční a  sociální situ-
aci, klientům domova pro seniory a  bezdo-
movcům. Konkrétní materii ještě upřesní-
me e-mailem, při ohláškách a  speciálním 
plakátem na nástěnce, nicméně bude se 
jednat o drogerii, trvanlivé potraviny a pán-
ské oblečení. Sbírka se uskuteční ve čtvrtek 
10. února od 16:00 do 20:00 a  v  neděli 16. 
února po obou mších do 12:00. 

Anežka a František
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2. února 2022
135. 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. 

9. února 2022
136. SLUŽBA VE SVATYNI
Exodus 39,1–43

Na tuto kapitolu se dá nahlížet z různých úhlů. 
Někdo může ocenit, že se přesněji dozví, jak 
vypadalo oblečení starozákonních kněží, do-
konce právě podle těchto veršů se nejeden 
biblista pokusil sestavit jakýsi „módní katalog“ 
pro židovské velekněze. Možná se však najde 
někdo, koho zaujmou dvě věty těsně před zá-
věrem kapitoly: až příliš připomínají závěr díla 
stvoření vesmíru. A pokud si na to vzpomene-
me my, oč více si na tuto paralelu vzpomněli 
židé, kteří s  Tórou pracovali mnohem častěji 
a  poctivěji a  většinu textů z  ní aspoň dospělí 
muži znali zpaměti. Že by Bůh kromě informa-
cí o službě ve svatyni chtěl člověku skrze toto 
slovo sdělit ještě i něco dalšího? 

16. února 2022
BIBLICKÉ SDÍLENÍ
Exodus 1–39

Těsně před poslední kapitolou Druhé knihy 
Mojžíšovy, zvané Exodus, se přítomní společ-
ně zamyslí nad obsahem celé knihy: počínaje 
Mojžíšovým narozením až po poslední dny pod 

horou Sinaj. Proč je tato kniha oddělená od té 
první (Genesis) a  proč končí právě teď, když 

– jak víme z  jiných pramenů – Židé mají před 
sebou ještě dlouhých 40 let putování a  jejich 
exodus je vlastně teprve v  pouhém počátku? 
Boží Slovo se má sdílet, aby mohlo být účinné 
a šířilo se naším prostřednictvím dál do světa. 
A v tuto středu toho můžete být součástí.   

23. února 2022
137. VYSVĚCENÍ SVATYNĚ
Exodus 40,1–38

Jakkoli jsme na konci celé jedné biblické kni-
hy a  jakkoli od odchodu z  Egypta už uplynul 
téměř jeden celý rok, v  podstatě jsme pořád 
na začátku putování. Daleko od místa, odkud 
jsme spolu s Mojžíšem vyšli, ale také daleko od 
země, do které směrujeme. Ačkoli jsme vyrazi-
li za příslibem lepšího zítřku, po roce jsme na 
tom materiálně i fyzicky hůř než při odchodu. 
Padli jsme na úplné dno, dostali jsme pořádné 
kapky od Mojžíše, a to jen proto, že jsme nedo-
kázali být dostatečně trpěliví, když se déle než 
měsíc nevracel ze Sinaje. Někteří naši blízcí 
pomřeli přirozenou smrtí, byli však i  ti, kteří 
zahynuli rukou vlastních soukmenovců. V čem 
tedy vlastně spočívá ten Boží příslib, že nám 
bude lépe?  
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I  když je jakákoli pozemská bohoslužba pouze 
odrazem lidských schopností navázat komuni-
kaci s  Bohem, u  bohoslužby mše svaté jde na-
víc o propojení toho, co může a dokáže člověk, 
a toho, co a jak si při ní představuje Bůh. Proto 
jsou ve mši svaté neměnné prvky, které si nemů-
že dovolit pozměnit nikdo, ani papež, a to právě 
proto, že to tak činil Bůh v Ježíši Kristu, když po-
prvé proměňoval chléb a víno na své Tělo a Krev 
a  když to samé proměňování svěřil apoštolům, 
které si sám vyvolil. 
Kromě těchto konstant lze v průběhu dějin círk-
ve vysledovat proměnné části, a to jak vzhledem 
k regionálním okolnostem, tak k dobovým zvyk-
lostem. Není pravdou, že by se v prvních stoletích 
konala liturgie mše svaté všude naprosto stejně, 
a  už vůbec ne způsobem, který jako jednotný 
zavedl Tridentský koncil v 16. století. Dodnes lze 
v dochovaných obřadech (především v těch vý-
chodních, které nejsou pouze dochované v pra-
menech, ale dodnes se v  kostelích praktikují) 
vysledovat ty prvky a části, které jsou v každém 
z nich stejné, a ty ostatní, které se vzájemně od 
sebe liší podle toho, co který symbol v  té dané 
kultuře představoval a představuje.
Ve všech případech však můžeme říct, že by 
mešní liturgie měla být krásná. Pro dnešní dobu 
to platí zvlášť, protože krása a  estetično hraje 
v našich životech mnohem větší místo než před 
několika desítkami let, kdy byla pro lidi běžná 
a  potřebnější spíše praktická rovina některých 
jevů a činností než ta umělecká.
Osobou, která je vedoucím (a tím pádem i rozho-
duje o celkové konkrétní koncepci) liturgie mše 
svaté, je kněz (je-li přítomen biskup, pak tuto roli 
automaticky přebírá on). Nesmí však v žádném 
případě jít o jakési divadlo, příp. stand-up show, 
i  když se zbožnými úmysly. Do služeb se proto 
mají zapojit ostatní lidé v co největším množství, 
protože mše není pouze záležitost kněze, ale ce-
lého společenství, a každý z jeho členů nese po-
díl na tom, v jakém duchu se odehrává. Vím, že 
to bude znít tvrdě, ale v duchu evangelia je nutné 
říct, že pokud ve farnosti chybí kostelníci, minis-
tranti, příp. lidé, pomáhající s usazením přítom-
ných, pak ta farnost není hodna, aby v případě 
nouze o kněze měla vlastního. Proto jsem rád, že 
nad tím všichni společně přemýšlíme a hledáme, 
jak liturgii mše svaté učinit božsky krásnou, i lid-
sky přívětivou zároveň.

Pokračování Všeobecných pokynů k římské-
mu misálu:
IV. ROZDĚLENÍ ÚKOLŮ A PŘÍPRAVA SLAVENÍ
108. Předsednický úkol musí konat ve všech 
jeho částech jeden a týž kněz, s výjimkou toho, 
co platí o mši, které je přítomen biskup (srov. 
č. 92).
109. Je-li více těch, kteří mohou zastávat tutéž 
službu, nic nebrání tomu, aby si mezi sebou 
rozdělili a  vykonávali různé části téže služby 
nebo povinnosti. Např. jeden jáhen může před-
nášet zpívané části, jiný přisluhovat u  oltáře; 
je-li více čtení, je dobré rozdělit je mezi více 
lektorů, apod. Vůbec se ovšem nehodí, aby si 
jeden prvek slavení rozdělilo více lidí: např. aby 
se dva střídali v předčítání jednoho čtení, s vý-
jimkou pašijí.
110. Je-li při mši s účastí lidu přítomen pouze je-
den přisluhující, ať vykonává různé úkoly sám.
111. Na praktické přípravě každé bohoslužby 
se mají svorně a  pečlivě podílet podle misálu 
a jiných liturgických knih všichni, kterých se to 
týká z hlediska obřadů, z hlediska pastorační-
ho nebo hudebního. Přípravu vede rektor kos-
tela a mají být slyšeni i věřící ve věcech, které 
se jich přímo týkají. Knězi, který bohoslužbě 
předsedá, zůstává ovšem vždy právo rozhodo-
vat o tom, co přísluší jemu.
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Pamětihodné události v roce 1840 (pokračo-
vání: návštěva arcivévody
Karla Ludvíka Rakouského v Praze a na úze-
mí farnosti sv. Gotharda)

str. 45 – slp. 1
Světlo z těchto lustrů, jasné jako ve dne, vrhalo 
své paprsky na čerstvě se zelenající růžový sad, 
lesní partie a květinové záhony. Již o páté hodi-
ně se zde shromažďovali Jeho Excelencí pozva-
ní hosté z  vysoké šlechty a  vojenských i  civil-
ních úřadů. Kolem šesté hodiny se na znamení 
příchodu Jeho c. k. Výsosti rozezněla rakouská 
národní hymna, kterou zahrály oba vojenské 
orchestry, umístěné na pravé i  levé straně za-
hradního pavilonu. Přivítán a doprovázen Jeho 
Excelencí panem Nejvyšším purkrabím a  paní 
Nejvyšší purkraběnkou pozdravil pan arcivévo-
da všechny přítomné oním přátelským a všech-
na srdce si získávajícím způsobem, kterým se 
vyznačují všichni příslušníci habsburského 
císařského domu. A  stejně jako jeho zvěčně-
lý otec a  jako jeho nejjasnější bratr, náš císař 
a král, vystupoval i pan arcivévoda jako člen
str. 45 - slp. 2
velkého rodinného kruhu, který spojilo du-
chovní pouto trvalé lásky a oddanosti. Jeho cís. 
Výsost obšťastnila hostitele a  jimi pozvanou 
společnost svou přítomností až do deváté ho-
diny. Nejvyšší hosté hodlali večer 29. [září] ještě 
navštívit divadlo. Když Jeho císařská Výsost od-
jížděla, rozhořel se z  vícerých míst bengálský 
oheň, který prozářil celé okolí. Zvláště efektní 
byl ohňostroj umístěný na štítě loveckého zám-
ku. V jeho oslňující záři vlála vysoko umístěná 
vlajka v zemských barvách.  V divadle byla Jeho 
c. k. Výsost jak při příchodu, tak i během odjez-
du pozdravována hlasitými projevy oddanosti. 
30. září ráno se šéfové nejvyšších úřadů ode-
brali na c. k. Hrad, aby Jeho c. k. Výsosti ještě 
jednou projevili úctu před Jejím odjezdem do 
Terezína.  

str. 46 - slp. 1

Jeho cís. Výsost ráčila při této příležitosti vy-
jádřit nejmilostivějšími výrazy Jeho Excelenci 
panu Nejvyššímu purkrabí svoji spokojenost se 
svým pobytem v Praze, se stavem země a hlavní-
ho města. Na ulicích, jimiž Nejjasnější arcivévo-
da za doprovodu důstojníků jízdy občanských 
střeleckých sborů projížděl, se shromáždilo 
velké množství obyvatel a  cechů, na Křižov-
nickém náměstí pak konvent rytířského řádu 
Křižovníků s červenou hvězdou v čele s jeho ge-
nerálem a velmistrem, na Staroměstském ryn-
ku magistrát a uniformované měšťanské sbory 
a na Josefském náměstí1 židovské obyvatelstvo 
s  vrchními rabíny a  představenými, aby Jeho 
cís. Výsosti projevili na rozloučenou svůj hold.
Při příjezdu do předměstí Karlína

str. 46 - slp. 2
byla Jeho císařská výsost veleuctivě pozdravena 
karlínským úřednictvem, obyvateli a  chovanci 
tamní opatrovny malých dítek, a  to u  čestné 
brány, zřízené továrníkem Leopoldem Jerusa-
lemem2 v ulici vedoucí k jeho továrně. 
Návštěva Jeho cís. Výsosti v Praze se vyznaču-
je velkomyslnými dobročinnými dary; chudým 
vojenským invalidům udělila Jeho Výsost obnos 
600 zl., zdejší pražské katolické obci 50 zl. na 
rozšíření její školní budovy, dále pak níže jme-
novaným ústavům: špitálu Milosrdných bratří, 
špitálu Alžbětinek, 
zaopatřovacímu slepeckému ústavu pro dospě-
lé - každému po 50 zl., jakož i k rozdělení mezi 
ostatní lidumilná zařízení a civilní chudinu ob-
nos 800 zl. C.M.3 ze své soukromé kasy.

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

1 Tj. na dnešním náměstí Republiky.
2 Leopold Jerusalem ze Salemfelsu (1789–1842) 
patřil k  první generaci karlínských průmyslníků, 
provozoval zde bavlnářskou továrnu. Proslul jako 
mecenáš pražské židovské obce jakož i Společnos-
ti českého vlasteneckého muzea (tj. dnešní Národ-
ního muzea). v r. 1841 byl císařem Ferdinandem I. 
povýšen do šlechtického stavu.
3 Tj. 800 zl. konvenční mince (měny), která po 
r.  1750 nahradila v  habsburské monarchii dosa-
vadní platidla.
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Žehnání svící / 2. 2. 2022
Kdysi to býval jeden z největších svátků v církvi, 
i  když nikdy nepatřil mezi tzv. zasvěcené, kdy 
církev nařizuje nejen účast na mši svaté, ale pře-
devším, a pokud to je možné, rovněž svěcení dne 
odpočinkem od těžké a  výdělečné práce a  větší 
péčí o  svou duši poznáváním Písma a  společen-
stvím se svými bližními, zejména těmi, kteří jsou 
v nějaké nouzi či chorobě. Panna Maria se svatým 
Josefem nesou dítě Ježíše do chrámu, jak jim to 
nařizovala Tóra, aby tam přinesli oběť – projev 
díků Bohu Otci za dar nového života, který sou-
časně neukončil život matky, která ho na svět při-
vedla. Podle starého křesťanského zvyku si lidé 
v tento den přinášeli do kostela svíčky, které kněz 
žehnal, aby pro ně byly znamením Boží ochrany 
zejména při bouřkách, kdy si je zapalovali a mod-
lili se u nich za zachování svých příbytků i svých 
životů.  

Svatoblažejské požehnání / 3. 2. 2022
Hned na druhý den se koná další starobylá po-
božnost: požehnání jednotlivců, které probíhá 
(nebo mělo by probíhat) pod dvěma zkříženými 
a rozsvícenými svíčkami, které kněz drží u hrdla 
toho, jenž o  to požehnání prosí. Každoročně to 
bývávalo o  svátku svatého Blažeje právě proto, 
že podle legendy tento světec zázračně uzdravil 
od udušení malého chlapce, jemuž v  krku uvíz-
la rybí kost. Smrt jako důsledek různých nemocí 
hrdla (kam se kdysi řadila i různá vážná nachla-
zení, virová onemocnění či zápaly plic a  průdu-
šek) bývala reálným nebezpečím a nebyl si před 
ní jistý absolutně nikdo. Modlitba k  Bohu, aby 
prosícího člověka uchránil před nenadálou smrtí 
a jakýmkoli zlem duše či těla, je aktuální i v sou-
časné době, proto se individuální svatoblažejské 
požehnání  bude v našem kostele udělovat i letos.  

Jáhenské svěcení / 5. 2. 2022
Jáhenství (diakonát) je velmi starý institut v círk-
vi, dokonce starší než kněžství (presbyterát). 
Biskupové, ustavení od Ježíše Krista prostřednic-
tvím apoštolů, záhy nestíhali řídit a  vykonávat 
vše, co mělo být pro církevní obec charakteris-
tické: proto došlo k rozdělení služby Slova (tedy 
ohlašování a vykládání Bible), jíž se nadále věno-
vali biskupové a následně i kněží, které si povolá-
vali ke své pomoci a vysílali je zejména na venkov, 
mimo své sídlo, od služby charity (tedy křesťan-
ské lásky), jejímž prostřednictvím ve světě zpří-
tomňovala obec věřících Krista pomáhajícího 
lidem v  různých svízelných situacích. A  právě 
tuto službu vykonávali jáhnové, které si při bo-
hoslužbách biskup postavil vedle sebe, aby jemu 
i  shromážděnému lidu byli nablízku i  na očích. 

Nikdo nemohl být posvěcen jako kněz, dokud se 
jistou dobu nejdříve neosvědčil v službě laskavé 
charity. Mezi letošními jáhny v katolické církvi se 
tento den zařadí i náš bohoslovec Michal Hladík.      

Haléř svatého Petra / 20. 2. 2022
Svatopetrský haléř, v románských církvích nazý-
vaný rovněž Denár sv. Petra, byl poprvé zaveden 
v anglosaské církvi na ostrovech v 8. století, když 
tamní král Offa poslal papeži na kontinentě daň 
ze svých příjmů, které mu plynuly z  církevních 
majetků, aby tím vyjádřil sounáležitost s  uni-
verzální církví, podporu nástupci sv. Petra (a po-
dle některých legend také odčinil nějaký vážný 
zločin, který měl jako mladý král spáchat). Tato 
praxe se pak opakovala každoročně až do roku 
1534, kdy anglický král Jindřich VIII. tento zvyk 
zrušil. V  roce 1960 na tuto praxi navázali ang-
ličtí, belgičtí, francouzští a  rakouští biskupové, 
když prostřednictvím svých apoštolských nunciů 
poslali do papežské pokladny nemalý finanční 
příspěvek, který měl následně Svatý otec použít 
jménem celé církve pro pomoc tam, kde to nej-
více někdo potřebuje. A tak je tomu dodnes: pa-
pež František velmi přísně dohlíží, aby  nenastalo 
zneužití těchto peněz (jako v nedávné minulosti), 
kdy tyto peníze sloužily mj. také na nákup lukra-
tivních nemovitostí.

Otevřený kostel / 4., 11., 18., 25. 2. 2022
Vraťme do našich životů a  do životů našich ro-
din návštěvy. Více než dva roky trvající covidová 
doba ukázala, kde je lidstvo nejzranitelnější, a to 
nejen v  biologické oblasti jednotlivců, ale i  ve 
společenské oblasti komunit. Prohloubilo se vzá-
jemné odcizení, zvýraznil se individualismus. To 
vše bylo i před rokem 2020, nicméně pokud nám 
to nechybělo předtím, ještě méně nám to bude 
chybět nyní. Křesťanství je však charakteristické 
mj. právě navazováním a prohlubováním vztahů, 
a to nejen ke svým nejbližším. Najít si čas na sebe, 
navštívit druhé, pozvat je k  sobě domů… Začít 
můžeme i tím, že na první místo položíme Ježíše. 
Navštívíme ho v jeho domě jen tak: setrváme ho-
dinku v kostelní lavici, budeme si s ním povídat 
a  znovu se naučíme naslouchat jeho vnitřnímu 
hlasu. Není to totéž jako účast na mši: jde o osob-
ní a silně prožitý čas, kdy se odpoutáváme od po-
zemských záležitostí a na chvíli spočineme v  Je-
žíšově blízkosti. V Bubenči je kostel sv. Gotharda 
otevřený každé páteční odpoledne. Kdy jste na-
posledy Ježíše navštívili sami za sebe anebo se 
svými dětmi či vnoučaty? 
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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

  2. 2. 2022   svátek Uvedení Páně do chrámu (17:30)

  3. 2. 2022   svatoblažejské požehnání (6:30)

  4. 2. 2022   výstav Eucharistie (17:00)

  5. 2. 2022   jáhenské svěcení M. Hladíka (15:00)

  7. 2. 2022   Modlitba za Brunej (18:15)

20. 2. 2022   Haléř sv. Petra (9:00; 10:30)

20. 2. 2022   příprava na biřmování 2 (15:00)

22. 2. 2022   svátek Stolce sv. Petra (17:30)

22. 2. 2022   příprava k manželství II. (18:30)

25. 2. 2022   zádušní mše za P. Jaroslava Zrzavého (17:30)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


