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Vážení a milí farníci,
díky Bohu žijeme na místě a v době, které jsou 
v  mnoha ohledech mimořádně nadstandard-
ní. Oproti jiným historickým obdobím se už 
většina z nás narodila do míru, málokdo z nás 
někdy nuceně přespával měsíce či roky na ulici 
a problémy, které by skutečně ohrožovaly naše 
domácnosti v  podobě zemětřesení, povodní 
nebo sopečného výbuchu, známe spíše z vyprá-
vění druhých. Oproti jiným národům má naše 
země také relativně dost vody, výhodnou polo-
hu uprostřed kontinentu a i přes různé kritiky 
a nedostatky poměrně stabilní demokracii.
To vše si můžeme uvědomit i  v  projektu naší 
farní Modlitby za svět. Pokud bychom se aspoň 
trochu začetli do dějin i  současnosti většiny 
zemí, za které jsme se již za ty dva uplynulé 
roky modlili, rychle bychom pochopili, že vše, 
co je výše popsané, není a  ani velmi rychle 
nemusí být samozřejmostí. Ještě když jsme se 
modlili za Afghánistán, měla v  něm Česká re-
publika řádné diplomatické zastoupení. Stači-
lo tak málo, a vše se dramaticky změnilo: tisí-
ce lidí boje v zemi nepřežily, další tisíce sotva 
stačily utéct do svých původních vlastí anebo 
za příbuznými v  zahraničí. Arménie, Ázerbáj-
džán, Abcházie – území, kde musí každý muž-
ský občan reálně počítat s  tím, že bude mobi-
lizován, proto se ve školách absolvuje branný 
a základní vojenský výcvik a odmítnutí povinné 
vojenské služby je chápáno jako vážný trestný 
čin proti vlasti. Bosna a  Hercegovina: muslim-
ští Bosňané, katoličtí Chorvati a  pravoslavní 
Srbové ani čtvrt století své koexistence nejsou 
schopni se dohodnout na jednom prezidento-
vi a  stát se drží pohromadě pouze za pomoci 
mezinárodních organizací. O  občanských ne-
pokojích v Bělorusku či v Brazílii jsme se mohli 
dozvídat i přesto, že většina zpráv za uplynulé 

roky byla většinou zaměřena na covid či očko-
vání proti němu.
Díky Bohu se v Česku nemusíme příliš zabývat 
ani pojmem, ani obsahem slova stát: víme, že 
existuje, nebojíme se o  žádný kus jeho území 
a  zatím se nám vyhýbá i  kritická situace ne-
funkčnosti státních či obecních služeb v  po-
době policie či zajištění dopravní obslužnosti 
anebo zdravotnické péče. A tak všichni víme, že 
jsme součástí státu, tvoříme ho jako čeští obča-
né, ale v konkrétním životě se o něj nijak aktiv-
ně nemusíme starat, nemluvě o tom, že bychom 
ho měli nějak speciálně až nadšeně milovat.
Obdobným způsobem jsme si v  Evropě, tedy 
i u nás, zvykli na církev: jako pokřtění jsme byli 
do ní zařazeni, pak jsme díky rodičům nebo 
prarodičům byli u  prvního svatého přijímání 
a je logické, že když se bude někdo z nás chtít 
ženit anebo vdávat anebo v naší rodině nastane 
úmrtí, bude u toho církevní představitel v oso-
bě kněze či biskupa. Pokud navíc chodíme kaž-
dou neděli na mši, pak jsme ještě pravidelnými 
plátci příspěvků na provoz konkrétní farnosti 
v  podobě kostelních sbírek. Informace o  tom, 
že nás jako katolíků v  České republice při po-
sledním sčítání radikálně ubylo, je sice nepří-
jemná, ale myslím, že mi dáte za pravdu, když 
budu tvrdit, že jsme to nijak zatím na vlastní 
kůži nepocítili. Kdykoli přijdeme ke Sv. Gothar-
du, nalezneme tam staré známé tváře, u oltáře 
stejný kněz, v zimě se pořád topí a fara i po le-
tech stále nese punc nedávné moderní rekon-
strukce.
To vše ale může být a  velmi pravděpodobně 
i bude už za pár let jinak. Naše farnost je sou-
částí celosvětové církve, která na tolika mís-
tech volá o pomoc. Naše kostely a jiné církevní 
budovy patří do majetků, které budeme muset 
udržovat pouze z vlastních zdrojů. Naši kněží 
tvoří stále více se zmenšující společenství, je-
hož věkový průměr se nebezpečně blíží k  dů-
chodovému věku. 
Pojďme proto trochu více žít svou církev a svou 
farnost. Hledejme způsoby, jak být více spolu 
a jak své křesťanství předávat dál. Aby si i vaše 
děti a  vnoučata mohly říct: díky Bohu žijeme 
v nadstandardně výjimečné zemi. Kde je o nás 
postaráno nejen materiálně, ale i duchovně.
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Bratři a sestry,
první únorové dny dobíhalo na katolické teo-
logické fakultě zkouškové období, které se mě 
ale v  té době už netýkalo. Po splnění zkoušek 
jsme měli možnost naplnit zbývající dny vlast-
ním programem.
Na několik dní jsem spolu s dalšími třemi brat-
ry bohoslovci strávil u trapistů v Novém Dvoře. 
Pokud by někdo namítal, že i seminář je odtr-
žen od normálního života, tak vězte, že Nový 
Dvůr je vytržením i pro nás. Pro mě osobně je 
jen vědomí o existenci tohoto kláštera a práci 
mnichů velkou duchovní oporou. Pobyt v něm 
je pak přímo srdcovou záležitostí a ideálním 
prostorem k získání zpětného pohledu na sebe 
a uplynulou životní etapu jako také k získání 
nové, Bohu bližší, perspektivy do dalších dní. 
Pro nás, kteří se připravujeme na diecézní 
kněžství, je pak i místo bezprecedentního stře-
tu s kněžstvím řeholním, připomínajícím nám 
základ kněžství samotného spočívající v oslavě 
Boha. Jedině z  tohoto vztahu lásky může pak 
pramenit i jeho služebný charakter.
Ihned po návratu ze západu Čech jsme celý 
seminář spolu s vámi a všemi přítomnými pro-
žili Michalovo jáhenské svěcení. Po něm jsem 
pak rád strávil necelý týden doma s rodinou a 
také s vámi ve farnosti. Jsem vděčný za tyto dva 
stabilní pilíře, na kterých můžu dál stavět něco 
nového. Snažím se nezapomínat, že ani jeden 
z nich není nutně trvalý a také ne obvyklý, ani 
v semináři, ani nikde jinde. Od poloviny února 
se pak už opět rozběhla výuka druhého semest-
ru, s ní i pokračování naší formace v pražském 
semináři, která je studijním rytmem značně 
ovlivněna, nicméně která sestává z dalších ne-
opominutelných částí.
Březen se prakticky celý ponoří do fialového 
závoje postní doby. Přál bych vám všem, abys-
te našli prostor i odvahu udělat krok stranou a 
z něj následně další krok kupředu. Hned zkraje 
měsíce se tak nabízí Popeleční středa, zkusme 
jí věnovat trochu času předem, a i když možná 
ona samotná bude hektická jako každý jiný den 
a na mši svaté bude obtížné udržet večer po 

práci pozornost, jsem přesvědčen, že pocítíme 
Boží milost. I třeba tím, že našimi smysly v tom-
to vztahu s naším Pánem pocítíme odstup nebo 
nejistotu. I ty do živého vztahu patří, buďme za 
ně vděční, ale nezůstávejme v nich.
V průběhu března nás pak čekají také slavnos-
ti sv. Josefa a Zvěstování Páně. Mohou pro nás 
být jednak prostorem k zamyšlení a vděku za 
naše vlastní kořeny a sloupy, na kterých jsme 
v životě stavěli, ať už jsou to naši rodiče, kteří 
nám zprostředkovali dar života,nebo lidé, kte-
ří nám byli postaveni do života Prozřetelností, 
vedli nás, učili a už jsou v  ústraní. Je možné, 
že tyto lidské vztahy jsou pro nás víc místem 
bolesti než radosti, pak je ale třeba se vrátit 
ještě hlouběji ke kořenům a vytrvat v hledání 
Naděje, která se nám chce dát poznat. Na nás 
je nepřestávat ji hledat s otevřeným srdcem a 
myslí každý den.
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Lednová modlitba za Brazílii měla v této zemi 
velký ohlas. Kromě dvou biskupů, kteří nám 
poděkovali za to, že na ně myslíme, se dopi-
sem ozval i generální konzul České republiky 
v São Paulo Ing. Miloš Sklenka:

Velmi živou a dojemnou reakci zaslal i ho-
norární konzul ve městě Batayporã, které ve 
svém názvu nese jméno česko-brazilského 
podnikatele Tomáše Bati, potomek dalšího 
českého emigranta pan Evandro Amaral Tra-
chta e Silva. I když on se již narodil v Brazílii, 
krásně mluví – jak sám říká – „indiánskou 
češtinou“. V březnu se chystá do Prahy a rád 
by naši farnost navštívil. Všem nám kromě 
pozdravu posílá fotku svého domku, jehož 
součástí je i kaplička se soškou Pražského 
Jezulátka.



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.

Bulharsko
7. března 2022 – 3. dubna 2022

I kdybyste nikdy nebyli v Bulharsku, nemohli jste 
o  něm neslyšet. Ti, kteří zažili dobu českosloven-
ského komunismu a  družby socialistických zemí 
východního bloku, téměř stoprocentně zde byli 
na dovolené na Zlatých Pískách anebo na Sluneč-
ném pobřeží. Kromě studeného moře v Německu 
to byly pro nás nejbližší přístupné pláže, kam se 
jezdilo nejen koupat, ale i  stanovat a  trampovat. 
Domů jsme si pak jako suvenýry vozili tradiční 
balkánskou keramiku, růžové voňavky, prázdné 
škeble a ulity a ručně vyráběné dřeváky. Nemluvě 
o  gurmánských zážitcích v  podobě šašliků, grilo-
vaných ryb či šopského salátu, dospělými nejed-
nou zapíjených domácí rakijí.
O  dějinách Bulharska jsme toho moc nevěděli, 
zato jsme museli zpaměti znát některé životopis-
ní údaje soudruhů Georgi Dimitrovova či Todora 
Živkova. Přitom propojení našich národů bylo 
mnohem starobylejší a duchovnější než to, které 
nabízelo politické bratříčkování. Byla to právě 
bulharská říše, kam utekli žáci Cyrila a Metoděje 
poté, co již nebyli žádoucí na území „naší“ Velké 
Moravy. A  zatímco úcta k  těmto světcům u  nás 
díky obrozeneckému hnutí započala teprve v  19. 
století (do té doby se dokonce jejich jména spíše 
vyskytovala v staročeských podobách Crha a Stra-
chota), na Balkáně je uctívali nepřetržitě už od 
jejich smrti. Mimochodem Bulhaři se dodnes přou 
se sousedními Makedonci, jaký původ mají tito 
slovanští věrozvěsti a spolupatroni Evropy.
Právě na území Bulharska vznikla cyrilice (k nám 
přinesli písmo zvané hlaholice), která dala základ 
azbuce, kterou Bulhaři používají dodnes. I  když 
díky tomu, že zdejší mládež stále více touží po 

svém uplatnění v  západní Evropě, na rozdíl od 
předchozích desítek let už není výjimkou ani to, 
že jsou nápisy v  Bulharsku napsány i  v  latince 
a místní se s Vámi domluví i některým světovým 
jazykem. Horší to bude se znakovou domluvou, 
pokud svůj souhlas či nesouhlas chcete dát najevo 
pokynutím hlavy. Bulhaři tato znamení berou zce-
la jinak než většina světa: kývání hlavou směrem 
dolů znamená „ne“ a vrtění hlavou zleva doprava 
naopak „ano“.
Už v roce 865 bylo křesťanství přijato jako státní 
náboženství a  ke svým křesťanským kořenům se 
hrdě Bulhaři hlásí dodnes, i když do chrámů jich 
většina chodí jen jednou, dvakrát za život (křest 
a svatba), případně je tam ještě jednou přivezou 
na pohřeb. Když se v  roce 1991 schvalovala nová 
ústava, téměř jednohlasně bylo odsouhlaseno 
také to, že tradičním náboženstvím země je bul-
harské pravoslaví. K  němu se hlásí dvě třetiny 
obyvatelstva, zatímco druhým největším nábožen-
stvím je islám: s finanční podporou zahraničních 
muslimů, včetně turecké vlády, bylo v Bulharsku 
za posledních 15 let postaveno více než 150 nových 
mešit a minaretů. Ve srovnání s rostoucím počtem 
imámů (muslimští duchovní) je nulový dorost 
katolického kněžství velmi smutnou skutečností. 
V celém Bulharsku je sice asi 40 tisíc katolických 
věřících, kteří jsou sdruženi ve třech diecézích 
(dvě římskokatolické Sofia-Plovdiv a  Nikopol se 
sídlem v  Ruse, jedna řeckokatolická se sídlem 
v Sofii), ale s bohoslužbami i charitativní činností 
v Bulharsku pomáhají právě čeští salesiáni. Jejich 
prostřednictvím budeme i my v březnu pomáhat 
tamním chudým.
   
Večer věnovaný Bulharsku – 7. března 2022:
17:30 mše svatá s  úmyslem za Bulharsko; 18:15 
prezentace základních informací (Michal Dratva), 
historických a náboženských souvislostí (P. Miloš 
Szabo) a monitoring současného dění v zemi (Eva 
Kličková)
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Představují se členové pastorační rady 
farnosti:

Já a zahrada.
Svoje nejútlejší dětství jsem prožila v Besky-
dech. Se sestrou jsme měly k  disposici ve-
likou zahradu Hospodářské školy, kde jsme 
trávily veškerý volný čas. Děda tu byl za-
hradníkem. K  našim oblíbeným činnostem 
patřilo lovení a  pozorování pulců a  jejich 
proměny v malé žabičky, které se proháněly 
v  kádi na vodu. Tu jsme také natřely asfal-
tem. Nebo jsme natrhaly rybíz, položily na 
list na zídku plotu a kolemjdoucí si jej mohli 
koupit za desetihaléř. Byly tu záhony s kvě-
tinami, ovocné stromy, trávníky a všelijaká 
tajuplná zákoutí.
Když jsme se s našimi přestěhovali do dom-
ku se zahrádkou, nastaly i povinnosti s pra-
cí na zahradě. Velmi mě to obtěžovalo. Nej-
horší bylo pletí a jednocení mrkve, petržele 
a  dalších drobných rostlinek. Moje zaujetí 
pro zahradu a rostliny skončilo. 
Osud nás zavál do Prahy, do bytu, kde jsem 
si obtížně zvykala několik let. Někdy po tři-
cítce mi máma dovezla několik kvetoucích 
pelargonií v  květináčích. Nechala jsem je 
na balkoně a  poměrně bez zájmu je zalé-
vala. Přihlásila se zima a jednoho dne jsem 
je našla zmrzlé, jejich růžové květy na mě 
smutně hleděly. Zapomenutá radost z  kvě-
tin a  zahrady se ve mně s  ostnem výčitky 
probudila.
Postupně jsem začala na balkoně pěstovat 
rybízová rajčata, papriky a v pytli s hlínou 
i brambory, ty se ale moc nepovedly. Obsta-
rala jsem truhlíky za okna a nyní žádné léto 
nejsou bez pelargonií. Zvlášť mám v oblibě 
růžové.
Velký rozkvět práce na zahradě u nás nastal 
v době chalupaření na Pardubicku. Půda je 
tam úrodná a  nadýchaná jako perník. Vel-
ká zahrada poskytovala velké možnosti pro 
rytí, sázení, pletí a  následné sklizně. Ne-

měli jsme v  té době auto, ale měli jsme re-
žijní jízdenky na vlak, tak se stalo, že jsme 
dvouuchý koš plný rajčat stěhovali rychlí-
kem do Prahy, ostatně jako všechny další vý-
pěstky. Nastal čas pasírování a zavařování.
Před asi 30 lety jsem dostala možnost zdo-
bit květinami kostel sv. Štěpána a  později 
i  katedrálu. Za P. Zrzavého jsem občas vy-
pomohla se zahrádkou u sv. Gotharda a pů-
sobím zde dodnes. Tedy až sem mě dovedla 
někdejší nechuť k jednocení mrkve.

Jsem vdaná, s mužem jsme měli svatbu brzy 
po dvacítce k  malé radosti rodičů z  obou 
stran. Byli jsme ještě studenti. Máme tři 
děti a  jedenáct vnoučat. Po radostech, ne-
snázích i bolestech, které v životě jsou, nám 
klepe na dveře zlatá svatba.

Šárka Kopová
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Milý čtenáři…

Proběhla Tříkrálová sbírka:
Tříkrálová sbírka v prezenční formě skonči-
la. Děkujeme všem dárcům a věříme, že je 
přítomnost koledníků Tříkrálové sbírky po-
těšila a přinesla radost a naději do nového 
roku. V naší farnosti se do kasiček vybralo 
19  450 Kč. Více než polovina výtěžku bude 
použita na financování dvou charitních akcí 
v naší farnosti, které se uskuteční v průbě-
hu května/června. 
Připravujeme pro vás kurz poskytování 
první pomoci novorozencům a  kojencům. 
Tato akce bude primárně určena aktuálním 
i  potenciálním rodičům malých dětí, dále 
pak starším sourozencům, prarodičům… 
Druhou připravovanou akcí je odpoledne 
s fyzioterapeutem. Tato akce je určena seni-
orům. Ti si pod vedením zkušeného lektora 
budou moct vyzkoušet např. některé zá-
kladní cviky pro snazší zvládání případných 
fyzických omezení, protahovací cviky pro 
všední den apod.
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do 
koledování!

Proběhla materiální sbírka pro Vincent-
ky ve Staré Boleslavi:
 O  akci budeme referovat podrobněji 
v příštím čísle, všem dárcům děkujeme!

Probíhá doba postní:
 Postní doba je zaměřena na  přípravu ke 
slavení Velikonoc. Liturgie doby postní při-
pravuje katechumeny, jejich postupným 
uváděním do křesťanského života, i  věřící, 
připomínáním křtu a  pokáním, na slave-
ní velikonočního tajemství.  Právě v  tomto 
období bychom více než jindy neměli zapo-
mínat na druhé. V neposlední řadě bychom 
však neměli zapomínat ani na sebe samot-
né! Snažme se o  to, abychom pod možnou 
zástěrkou obětování se pro druhé nezapo-
mněli věnovat čas sami sobě a  naší indivi-
duální přípravě na slavení Velikonoc. Začít 
můžeme u sebe a svého blízkého okolí. Pro 
upevnění vztahů doporučujeme vyrazit na 
výlet – přízemní i duchovní zážitky zaruče-
ny.

Vaši Anežka a František
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Tip na výlet: Klášter trapistek v Poličanech a okolí s krásným výhledem na Vltavu. 



9. března 2022
138. ŽIDOVSKÝ SVATOSTÁNEK

Poté, co jsme dokončili knihu Exodus, máme 
aspoň určitou představu o  tom, jak vypadaly 
Desky Desatera, ale i  svatostánek, který Židé 
stěhovali z  místa na místo během putování 
pouští. Než se pustíme do nové knihy, nejenže 
si zopakujeme základní informace o něm, ale 
pokusíme se z dochovaných informací zrekon-
struovat i  první kamenný svatostánek, který 
chtěl původně postavit už král David, ale nako-
nec se to povedlo až jeho synovi Šalomounovi. 
Dozvíme se, zda v něm byly zachovány všechny 
předpisy, které jsme tak dlouho v Bibli četli, ale 
také to, jak dlouho vlastně tento chrám vydr-
žel a kdo ho zbořil. K závěru si doplníme zna-
losti o tzv. Druhém židovském chrámě a o tom, 
co si pravověrný Žid představuje o  příchodu 
Mesiáše a kdo postaví na Chrámové hoře nový 
židovský svatostánek.       

23. března 2022
139. LEVITICUS

Třetí kniha Mojžíšova patří k  těm biblickým 
spisům, které málokterý křesťan přečetl 
a o níž většinou nevíme vůbec nic. Kromě ně-
kolika málo vypravěčských odstavců je veš-
kerý text knihy Leviticus zaměřen na příkazy 
a předpisy, které se vztahují ke kultu jako tako-
vému a k přinášení obětí. Je tato kniha správně 
zařazena jako „třetí“ Mojžíšova kniha, anebo 
by se spíše měla nacházet na chronologickém 
konci putování Židů, když už byli usazeni ve 
své zemi? V textu jasně nalézáme odpověď na 
to, co si z Božích norem Židé uchovali i po čty-
řicetiletém putování pouští a co předali dalším 
generacím, které nebyly u  toho, když Mojžíš 
mluvil s  Hospodinem, ani když se jeho bratr 
Áron angažoval při zhotovení egyptské modly, 
aby vyhověl požadavkům svého lidu, jenž si ne-
dokázal poradit jak se skutečností, že se Moj-
žíš dlouho nevrací z Hory, tak i s tím faktem, že 
najednou zůstali bez mluvčího, který jim Boží 
Slovo předával.

30. března 2022
140. KNĚŽÍ A OBŘADY

Není ničím výjimečným, že si při čtení staro-
zákonních textů, v nichž je zmínka o kněžích 
a  velekněžích, představíme současné kněze 
a biskupy. Nejde pouze o to, v čem jsou si tyto 
role podobné, ale i o to, v čem se zásadně liší. 
Co z toho, co se o kněžské službě píše ve Sta-
rém Zákoně, platí dodnes, a  co je naopak de-
finitivně zrušené? Mají Židé dnes kněze, když 
v  Jeruzalémě neexistuje chrám? A  pokud by 
se opět postavil, kdo bude vykonávat kněžské 
úkoly a  jak by vypadaly židovské bohoslužby 
dnes? Budou se opět zabíjet zvířata, pálit na 
oltáři zápalných obětí a bude se přítomný lid 
kropit krví zvířat, jako tomu bylo před více než 
dvěma tisíci lety? Než si začneme společně vy-
kládat texty Třetí Mojžíšovy knihy a  dozvíme 
se, proč je důležité to číst i  pro nás, kteří se 
neúčastníme židovských modliteb, projdeme 
se důležitým kultovním úvodem do této pro-
blematiky.      
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Kněží je dnes tak málo, že se málokdy stane, aby-
chom je u oltáře viděli ve větším množství. Přes-
to však při výjimečně slavnostních příležitos-
tech, jako je mše svatá s biskupem, velká národní 
či diecézní pouť, ale i  kněžské svěcení anebo 
pohřeb významného člověka, tato situace může 
nastat. Kdo z přítomných je v takovou chvíli tím 
hlavním knězem, tedy tím, koho liturgické in-
strukce nazývají „předsedajícím“? Jako všechny 
normy mají i ty liturgickéobsah, z něhož vychá-
zejí a  který mají pomoct naplňovat. Základní 
premisou pro každou katolickou mši je zpřítom-
nění Ježíšovy poslední večeře, při níž proměnil 
chleba a víno na duchovní pokrm, jejž následně 
předává přítomným. Proto se spoluslavení mše 
(jiným slovem koncelebrace) nechápe jako ně-
kolikanásobné sloužení mše, ale jako podíl všech 
přítomných kněží pouze na jediné Kristově mši. 
Je-li mezi těmito koncelebranty biskup, pak mu 
jako nástupci apoštolů a  nositeli plné kněžské 
moci náleží vždy hlavní místo u  oltáře. Pokud 
je biskupů více, roli hlavního celebranta přebírá 
ten, kdo je v dané diecézi domácím anebo koho 
tento domácí (neboli místní) biskup určí.
Podobné pravidlo platí i  mezi kněžími. Ve svá-
tosti kněžství jsou si sice všichni rovní, nicméně 
toto kněžství neobdrželi přímo od Boha, ale pro-
střednictvím biskupa, jenž je pak svým jménem 
pověřuje službou v určité oblasti, ať už geogra-
fické, anebo pastorační. V této oblasti má před-
nostní právo vždy ten, který je v  ní ustanoven, 
ledaže by on sám tuto pravomoc předal někomu 
jinému. Když tedy například přijde do některé 
farnosti cizí kněz, měl by ctít pravidlo, že v této 
farnosti je ustanoven farář anebo administrátor 
(i když dojíždí z  jiné obce) a bez jeho souhlasu 
by tam neměl vykonávat kněžskou bohoslužbu, 
zvláště udělování svátostí. I kdyby tímto farářem 
byl mladý kněz anebo pro někoho příliš liberál-
ní či naopak přehnaně konzervativní, musí ho 
příchozí vždy respektovat. Spolupodílnictví na 
jedné mešní liturgii se pak projeví tím, že si mezi 
sebou rozdělí ty části, které jsou k tomu určené. 
Hodí se kupříkladu, aby kromě střídání modli-
teb u  oltáře hostující kněz přečetl evangelium 
(i  když bude mít promluvu hlavní celebrant) 
anebo rozdával svaté přijímání. Tak jako je dané, 
kdo je u oltáře tím hlavním, tak by mělo být všem 
přítomným patrné vzájemné bratrství kněží, 
kteří vytváří jedno presbyterium.
Vše, co není rezervováno biskupovi anebo knězi, 
by si měli mezi sebou rozebrat přítomní laikové. 
Je zcela nepřijatelné, aby kněz u mše četl všech-

na čtení, zpíval žalm či přednášel přímluvy, když 
je přítomen někdo jiný, kdo by tuto službu mohl 
vykonat.   

Pokračování Všeobecných pokynů k  řím-
skému misálu:

IV. kapitola
Různé způsoby slavení mše
112. Pro svůj význam má mít zajisté v  místní 
církvi první místo mše, které předsedá biskup 
obklopený svým kněžstvem, jáhny a přisluhují-
cími laiky a které se plně a činně účastní svatý 
Boží lid. Tady se totiž obzvláště projevuje cír-
kev.
Při mši, kterou slaví biskup nebo které předse-
dá, aniž slaví eucharistii, se zachovávají normy 
uvedené v knize Caeremoniale Episcoporum.
113. Velký význam má i  mše slavená nějakým 
společenstvím, zvláště farním, poněvadž před-
stavuje všeobecnou církev v  určité době a  na 
určitém místě, především při společné nedělní 
bohoslužbě.
114. Pokud jde o mše, které slaví některá spo-
lečenství, zvláštní místo má mše konventní, 
protože je součástí denního oficia, a dále mše 
řečená »komunitní«. I  když se tyto mše neliší 
od ostatních nějakým zvláštním způsobem sla-
vení, je velice vhodné, aby se slavily se zpěvem, 
zvláště za plné účasti všech členů společenství, 
ať řeholníků, nebo kanovníků. Při takové mši 
má každý vykonávat úkol, který mu přísluší po-
dle přijatého svěcení nebo přijaté služby. Proto 
všichni přítomní kněží, kteří z pastoračních dů-
vodů nemusejí slavit mši svatou jednotlivě pro 
věřící, mají při ní, pokud je to možné, konce-
lebrovat. A kněží patřící k takovému společen-
ství mohou konventní nebo »komunitní« mši 
koncelebrovat i  v  případě, že mají povinnost 
z pastoračních důvodů slavit téhož dne jednot-
livě mši svatou pro věřící. Je totiž vhodnější, aby 
kněží přítomní při slavení eucharistie obvykle 
konali úkol odpovídající jejich svěcení, a účast-
nili se tedy jako koncelebranti, oblečeni v  po-
svátná roucha. Jinak oblékají vlastní chórový 
oděv nebo superpelici na talár.
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Pamětihodné události v roce 1840 (dokonče-
ní)

str. 47 – slp. 1

Dne 30. srpna byl Jeho biskupskou Milostí pa-
nem Františkem Serafínským Tippmannem, 
pražským sufragánem a [titulárním] biskupem 
satallským 1, slavnostně konsekrován restauro-
vaný a Bohu opět navrácený kostel na vrchu Sv. 
Vavřince 2. 

V tomto létě byl ve vsi Předním Ovenci zbořen 
dům č. p. 35 patřící panu Fuchsovi, c.k. kontro-
lorovi pojízdné pošty v Praze, a na jeho místě 
zbudován zcela nový, velmi krásný a bleskosvo-
dem opatřený jednopatrový dům, který, neboť 
stojí na vysoké skále, skýtá vskutku impozantní 
pohled a pro naši farní osadu se stal nemalou 
ozdobou.

Letos byly rovněž přestavěny dva domky ve vsi 

Předním Ovenci, situované pod č. p. 47 a  48, 
první jmenovaný rozšířen na levé

str. 47 – slp. 2

straně o  celé křídlo, druhý pak o  celé patro 
a umně podle nového plánu upraven.

Také dům č. p. 51, rovněž ležící ve vsi Předním 
Ovenci, byl svými majiteli o  jedno okno roz-
šířen, a  to jak v  přízemí, tak v  horním patře. 
K němu byla zřízena zcela nová krásná zahra-
da, která se zde časem bude jistě velmi pěkně 
vyjímat.

Rovněž i zdejší dům č. p. 55, který sestává toliko 
z jediného podlaží, ale je krásně a 
solidně zbudován, byl nyní ještě o  jedno okno 
rozšířen.

A konečně byl vedle tohoto domu č. p. 55 vysta-
věn zcela nový dvoupatrový dům,
který bude označen číslem popisným 56. Je 
vskutku půvabně a dobře zbudován
a směrem k Dejvicím má příjemný, ba nádher-
ný výhled.     

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

1  František Seraf. Tippmann (1786–1857) byl v roce 
1830 rektor pražské univerzity a od roku 1833 po-
mocný biskup pražský a titulární biskup satallský.

2  Vrch Sv. Vavřince = Petřín, tj. kronikář má na my-
sli dnešní starokatolickou katedrálu Sv. Vavřince,
která byla na konci 18. století profanizována 
a v r. 1840 znovu navrácena bohoslužebným úče-
lům. Jméno Sv. Vavřince obsahuje i  tradiční ně-
mecký název tohoto pražského kopce: Lauren-
ziberg, řidší varianty Laurenzberg, Lorenzberg.
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Popeleční středa / 2. 3. 2022
Ježíšova smrt není pouhou smrtí někoho blízkého 
a Velký pátek není pouze připomínkou této smrti, 
jako když si v  rodinném albu či na hřbitově při-
pomínáme některého zesnulého. Ježíšova smrt je 
vykupitelským činem, jenž se týká každého člo-
věka. Dobrovolným a  vědomým hříchem se ne-
jen první lidé v ráji, ale kdokoli z nás i dnes staví 
proti Bohu, a  důsledkem tohoto neposlechnutí 
je ztráta ráje, tedy věčné blaženosti. Navždycky. 
Není v  moci člověka zvrátit a  změnit tento od-
klon od Božích přikázání. Ze stavu hříchu, tedy 
z odloučení od Boha, nás může vysvobodit pouze 
Bůh. Jako výkupné dává sám sebe v  Ježíši Kris-
tu. A co na to my lidé? Padesát dnů postní doby 
by mělo být obdobím pokání: uvědomováním si 
své hříšnosti, konáním kajících skutků a  častěj-
ší modlitbou. Vše začínáme právě na Popeleční 
středu, která se tak nazývá proto, že si lidé při 
bohoslužbě nechávají sypat na hlavu popel.   

Postní kasička / 2. 3. 2022 – 15. 4. 2022
Odříkání si některých jinak dovolených aktivit 
a dobrých věcí můžeme i v průběhu letošní post-
ní doby proměnit v dobrý skutek: to, co si odřek-
neme, nezůstane ve finanční podobě v naší osob-
ní či rodinné kasičce jako úspora „na horší časy“, 
ale poputuje dál k  někomu, kdo tyto peníze ak-
tuálně a  akutně potřebuje. Letošní postní kasič-
ka ze svatogothardské farnosti bude věnovaná 
sestrám karmelitkám, které v roce 2020 opustily 
rušné pražské Hradčany, aby svůj kontemplativní 
zasvěcený způsob života naplňovaly v tichu ven-
kovské přírody. Za sídlo svého nového kláštera 
si zvolily Drasty v okrese Praha-východ a pustily 
se do náročné stavby. Zmíněné peníze od Sv. Go-
tharda tedy poputují právě k  nim a  promění se 
v  modlitby řeholnic, které se budou pravidelně 
modlit i za naši farnost.      

Křížové cesty / 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4. 2022
Stejně jako různé filmy a  divadelní představení 
pomáhají divákům více a intenzivněji prožít urči-
té dramatické životní etapy svých hrdinů, může 
se pomocí křížové cesty dostat věřící do hlubšího 
vztahu s  trpícím Ježíšem. U  každého ze čtrnácti 
zastavení si můžeme nejen vzpomenout na to, co 
se tenkrát, když Pilát rozhodl o rozsudku Ježíšovy 
smrti, doopravdy stalo, ale také si uvědomit, že 
jsme byli a stále jsme u každé Ježíšovy bolesti a ka-
ždého jeho zranění. Bohužel nikoli jako samaritá-
ni, kteří mu v  této situaci pomáhají, ale naopak 
jako ti, kteří mu tyto rány způsobují. Středověká 
forma postní modlitby se může díky aktualizaci 
stát moderní a  přitažlivou. I  když bude možná 
bolet i nás, i když z ní možná budeme odcházet 
smutní a ubolení. Ale nemělo by právě tento stav 
vyvolat vědomí, že se hříchem od Ježíše vzdaluji? 

Farní brigáda / 5. 3. 2022
Ještě než se zazelená tráva na farní a  kostelní 

zahradě, zveme na společný jarní úklid všeho, co 
nám jako svatogothardskému společenství patří. 
Na faře se opět pustíme do mytí oken a proskle-
ných stěn, vyčistíme a  vydezinfikujeme veřejné 
toalety, zatímco jiní mohou zpracovat kompost 
ze všech kompostérů, rozhrnout ho do plochy, 
kde je nyní nerovnost, vytrhat všude rostou-
cí břečťan tam, kde nemá co dělat, a  seříznout 
přerůstající keře. Na kostelní zahradě je velké 
množství dřeva, které čeká na šikovné ruce, kte-
ré ho rozštípou, velké vyschlé vánoční stromky, 
které je třeba rozřezat, větvoví, které se v drtičce 
promění v přírodní zahradní hnojivo, rozvezené 
pod stromky a keříky. A letos navíc potřebujeme 
vyčistit kostelní věž od holubího trusu, aby se 
v nejbližší době mohlo začít pracovat na obnove-
ní činnosti kostelních zvonů. Zkrátka – i  kdyby 
přišlo tentokrát sto lidí pomáhat, každý bude mít 
co dělat. Tak tedy prosíme – přijďte!      

Pěší kající pouť / 12. 3. 2022
Opravdu nejde pouze o  turistickou akci, kdy si 
z bodu A uděláme pěkný výlet do bodu B, a navíc 
cestou ještě hodíme nějaký růženec nebo zazpí-
váme poutní píseň. A to vše ideálně s nábožnými 
katolickými prapory anebo soškami světců, nese-
nými na ramenech silných mladých mužů. Bude-
me rádi, když si svou hříšnost uvědomíme i tím, 
že ráno vypneme všechny mobily, zapomeneme 
na jakoukoli techniku a vydáme se za jakéhoko-
li počasí do cíle, kde slavením společné eucha-
ristie uctíme Ježíše, jenž pro naši spásu vytrpěl 
mnohem více. Kousek cesty absolvujeme vlakem, 
přitom se vzájemně lépe poznáme a  stanovíme 
si jasná pravidla poutě. Po vystoupení z  vlaku 
nastane mlčení a  půst. Pečlivým a  laskavým po-
hledem můžeme sledovat spolupoutníky, zda ne-
potřebují podat ruku nebo počkat, a  to aniž by-
chom jim položili jedinou otázku. Unavení se pak 
můžeme rozdělit nejen o zážitky a modlitby, ale 
na závěr i o společné jídlo. To vše letos u Svatého 
Jana pod Skalou. 

Postní duchovní obnova / 26. 3. 2022
Poslední možnost, kterou tuto postní dobu naše 
farnost nabízí všem zájemcům, je ztišení v  kos-
tele během jednoho sobotního dopoledne, kdy 
před svatostánkem nebudeme sami, ale ve dvou 
přednáškách k  nám bude promlouvat zkušený 
duchovní. Tématem budou naše myšlenky, naše 
slova i naše skutky. A lítost, která je na místě, ne-
jsou-li správné a dobré. Je starobylou tradicí, že 
věřící vyhledávali zkušené muže, aby se od nich 
nechávali vést, aby jim poradili a  aby se spolu 
s  nimi modlili. Letošní postní dopoledne, jehož 
cílem bude nalézt obnovení stavu Boží milosti 
v každém z nás, povede otec biskup Václav Malý. 
Vše završí polední mše svatá, po níž se opět vrátí-
me do každodenní reality. O něco silnější a lepší, 
než jsme byli ráno, když jsme do bubenečského 
kostela vstupovali.   
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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. 3. 2022   udělování popele (17:30)
  4. 3. 2022   výstav Eucharistie (17:00)
  5. 3. 2022   jarní brigáda (9:00)
  6. 3. 2022   první skrutinium katechumenů (9:00)
  7. 3. 2022   Modlitba za Bulharsko (18:15)
  8. 3. 2022   setkání akolytů (17:30)
11., 18., 25. 3. 2022 křížová cesta (17:00)
12. 3. 2022   pěší kající pouť (8:00)
13. 3. 2022   první skrutinium katechumenů (9:00)
20. 3. 2022   udělování svátosti nemocných (9:00, 10:30)
20. 3. 2022   příprava k biřmování 3 (15:00)
22. 3. 2022   příprava rodičů ke křtu dítěte (17:00)
22. 3. 2022   příprava k manželství III. (18:30)
26. 3. 2022   postní duchovní obnova (9:00)
27. 3. 2022   mše svatá ke cti bl. Karla Habsburského (9:00)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


