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Vážení a milí farníci,
i kdyby v tuto chvíli bylo už na Ukrajině příměří,
to, čeho jsme od konce letošního února svědky, je bezprecedentní a neomluvitelné. Doposud jsme byli zvyklí, že se ozbrojené konflikty
odehrávaly buď někde daleko od nás anebo
v relativně malých lokalitách, bez většího zapojení nás Evropanů. Současná válka je děsivá
nejen proto, že je tak blízko a kdykoli můžeme
být do ní zataženi, ale i proto, že pokyn k ní dal
člověk, jenž poslední roky dává na odiv úzký
vztah ke křesťanství, a právě jeho jménem chce
očistit svět od všeho, co považuje za ďábelské
a nepřátelské vůči pravověrným zásadám. Ano,
v ruském prezidentovi se mohou najít všichni,
kteří jsou přesvědčeni, že je třeba „čistit“ svět,
církev, pravdu od těch, kteří tuto „čistotu“ narušují. Nejenže neslyší starozákonní přikázání
Nezabiješ, ale ani novozákonní zákaz brát věci
do vlastních rukou, a ještě před posledním soudem (v Ježíšově podobenství jsou to žně) na
poli, kde by měla být pouze pšenice, vytrhat to,
co považují za plevel, jejž tam rozsévač (rozuměj Bůh) nechtěl mít.
I kdyby měl někdo jakkoli pravdu, ta se podle
křesťanských zásad neprosazuje násilím na
druhých, ale jasným a jednoznačným slovem,
doplněným vlastním (tedy nikoli cizím) křížem.
Ano, je logické, že se v rámci pudu sebezáchovy
snažíme ze svého života vytěsnit nepříjemné,
smutné a těžké věci. Jen jako Ježíšovi učedníci
je zároveň nesmíme (z žádných logických důvodů a omluv) vytěsnit natolik, že převáží láska
k sobě nad láskou k druhým natolik, že nám
to začne bytostně vadit. Nedostatek nějakého
zboží, hrozící bezstropá inflace, nárůst cen
energií, nepohoda v dopravních prostředcích,
možná nerealizovaná dovolená, přítomnost tisíců cizích lidí mezi námi – ano, to vše, a prav-
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děpodobně ještě mnohem více, je důsledek hrůzy na Ukrajině, kterou jsme tak snadno jako
satelit Ruska mohli prožívat i my sami. Čas,
který je před námi (a který bude určitě delší
než aktuální měsíc), prověří všechny tři ctnosti,
které katechismus nazývá božskými proto, že
mají svůj zdroj i cíl v Bohu, a kterými bychom
díky přijímání svátostí měli doslova přetékat:
Láska. Schopnost vidět dobro druhého více
a jasněji než to vlastní. Schopnost zříkat se něčeho vlastního, aby druhý měl aspoň o něco víc
než doposud. Schopnost proměnit emoce do
konkrétních skutků, jimiž druhým zmírníme
hlad, žízeň, ztrátu oblečení, přístřeší, vlasti
i někoho blízkého…
Naděje. Schopnost nepodléhat panice a vnášet
pokoj tam, kde je neklid, porozumění tam, kde
se druzí začínají hádat a překřikovat, a světlo
tam, kde druzí ve vnitřní tmě ztrácejí životní orientaci. Schopnost dodávat energii sobě
i druhým, aby viděli situace a záležitosti, kvůli
nimž se stále můžeme radovat a usmívat se.
Víra. Schopnost zakotvit veškeré své dění nejen v tomto čase a prostoru, ale pověsit je do
Božího úradku prozřetelnosti a vševědoucnosti. Schopnost neučinit si z majetku, pohodlí
a standardu, na který jsme si již zvykli, bůžka,
jehož se nechceme za žádnou cenu vzdát a kterému se klaníme více než Božímu Slovu.
Postní doba se začátkem letošního dubna dostává do své závěrečné etapy a v půlce měsíce
vyvrcholí slavením Velikonoc. Podle katolické
(a mimochodem i pravoslavné) tradice by ta
poslední fáze postního období měla být maximálním vybičováním se do sebezapření tak,
abychom byli schopni opouštět své vlastní pozemské představy, dokonce i samotný pozemský čas a pozemské království, umřít světu spolu s Kristem a povstat s ním k novému životu.
Velikonoce i letos přijdou, nejen do Bubenče,
ale i na Ukrajinu a do Ruska.
A nemohu si neklást otázku, která se mi v souvislosti s evangeliem neodbytně vkrádá do mysli: najde Syn člověka na zemi víru (a také naději
a lásku), když přijde?

B O H O S L O V C I 			
Za poslední měsíc, který uplynul od poslední
uzávěrky našeho farního časopisu v polovině
února, se toho událo strašně moc, přitom kromě samotného vypuknutí války na Ukrajině
nejsem s to vybavit si konkrétní událost. Teprve ohlédnu-li se s pomocí kalendáře, začínají se
mi jednotlivé obrysy prožitků vybarvovat.
Byly to týdny několika výjimečných setkání
s přáteli a s kněžími. Na druhou stranu tato
setkání přinesla spolu s radostí i řadu podnětů,
které byly spíše závažím jak v duchovním, tak
i psychickém rozpoložení. V perspektivě tohoto zpětného pohledu by se zmíněné období
mohlo zdát jako neúnosné. Ale já sám z něj takový pocit nemám. Jsem totiž vděčný, že se mi
více než jindy dařilo žít a vnímat život ze dne
na den; v jeho každodennosti. Také doufám, že
se mi podaří tento pohled udržet i po konci postní doby.
Na světě je ale více lidí, než jsme schopni
a ochotni si uvědomit, kteří si takový přístup
nemohli zvolit, a přesto jej žijí, protože je pro
ně jediným způsobem, jak unést a adaptovat se
na chaos, který vyvěrá z kráteru zla. Proto bych
rád zmínil dva lidské postoje, které poslední
dobou vidím a které jsou mi velkou posilou
a radostí. Jednak je to odhodlanost, se kterou
se mnozí nasazují v pomoci uprchlíkům. Jak
vaše aktivita u sv. Gotharda, kterou vnímám
alespoň zprostředkovaně, tak i u nás v semináři a ve farnosti sv. Vojtěcha.
Druhým, možná na první pohled nevýznamným, postojem, který chci zmínit, je opora ve
starších bratřích seminaristech. V prvním semestru to byli oni, kteří se pozastavovali nad
možná někdy naivním nadšením nás prváků.
Nechci nám nijak připisovat zásluhy, je to jen
znak života společenství. Chci ale vyjádřit radost nad tím, že se od nás nechali znovu zanítit
a teď jsou oni tahouny nás, kteří potřebujeme
snížit otáčky.
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Milí farníci,
všechny vás moc zdravím! Již utekla nějaká
doba mé jáhenské služby v mé nové farnosti
v Českém Brodě, a tak už jsem schopen trochu
se ohlédnout a nechat i vás nahlédnout do toho,
co je náplní mé služby.
Po jáhenském svěcení, které pro mě bylo hlubokým zážitkem, prožitkem a radostí (i díky
vaší přítomnosti a modlitbě – děkuji za to!), se
daly věci do pohybu :-). Otec Martin mi postupně předal nějakou agendu, u určitých aktivit
jsme navýšili jejich četnost a s jinými aktivitami začínáme.
Učím náboženství (jednu z více skupin), mám
na starosti ministranty a polovinu naší mládeže. Vedu pravidelné adorace, sloužím bohoslužby slova jak u nás v kostele, tak s určitou
pravidelností v místním domově důchodců,
navštěvuji seniory, kteří se už pro své stáří do
našeho farního společenství nedostanou, a na
střídačku s otcem Martinem vedeme ranní
modlitby s požehnáním pro děti před jejich
školní výukou. A dalo by se jmenovat dál: homilie, přípravy na křest a křty samotné – krásné
okamžiky… Během jarních prázdnin jsme byli
na farních horách – lyžovali, povídali si, hráli
hry, slavili liturgii.
Jak to po sobě čtu, je toho poměrně dost a ani
ve snu by mi před pár týdny nenapadlo, co
všechno bude jáhenská služba obnášet. Nicméně to není starost, ale radost a je to neuvěřitelně naplňující.
Mimo tyto farní aktivity jsem pak ještě zapojen v liturgickém týmu Celostátního setkání
mládeže, které se během letošního srpna uskuteční v Hradci Králové. Co, mladí? Uvidíme se
tam? Doufám, že ano! ;-) Já jsem ve svém životě takovýchto setkání prožil několik a každé
z nich bylo pro mě zásadní…
To je ale „až“ srpen. Nyní je duben – měsíc, ve
kterém budeme slavit Velikonoce. Všem vám
přeju jejich krásné a osobní prožití.

K U R Ý R
I když není typicky dovolenkový čas, přesto
někteří z nás cestují, aby si odpočinuli,
nadechli se, poznali nové kraje a modlili se
na poutních místech. Je sympatické, že na
těchto cestách nezapomínají nejen na své
blízké příbuzné, ale ani na nás, spolufarníky od Sv. Gotharda:
Milí farníci, jsme v Andalusii. Viděli jsme Alhambru, ale katolické kostely tu jsou mnohem
krásnější, poněvadž architektura je výrazem
ducha. Kromě toho hojnost ryb a vína a lesy
kvetoucích mandloní. Srdečně zdravíme:
Yvonna & František Štormovi
Přinášíme také dopis biskupa
Christo Projkova ze Sofie,
kterým děkuje za měsíc
modliteb za Bulharsko. Jeho
pozdrav byl psán ještě před
vypuknutím ruské invaze na
Ukrajinu. Naše materiální
pomoc, kterou jsme původně
chtěli poslat na podporu jeho
projektů, věnujících se chudým v bulharských diecézích,
bude vzhledem k novým potřebám u nás i ve světě spíše
symbolická a bude předána
prostřednictvím pražských
saleziánů.
Další pěkný pozdrav dorazil
e-mailem z bulharské Varny:
Důstojný pane,
velmi mile mě překvapil Váš
dopis, který bohužel dorazil
dnes, 16. března. Děkuji, že myslíte i na nás za hranicemi Vaší
farnosti, a i České republiky.
Zejména v této nelehké době je
Vaší duchovní podpory třeba.
Ještě jednou děkuji, že na nás
myslíte, a z celého srdce Vám
i kolegům přeji především
zdraví.
S úctou
Zdenka Boevova, honorární
konzulka

4

M O D L I T B A

Z A

S V Ě T

Co může udělat pro mír ve světě obyčejný člověk? 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 projektu Modlitba za svět putujeme doslova po celém světě: každé první pondělí v měsíci v 17:30
je u Sv. Gotharda sloužena mše za určitou zemi,
po níž následuje přednáška, ukončená představením státní hymny. Celý měsíc se pak společně
i osobně modlíme na úmysly, týkající se této
země. Chceme prosit Boha za bezpečný svět,
aby byl místem života nejen pro nás, ale i pro ty,
kteří se teprve narodí.
Burkina Faso
4. dubna 2022 – 1. května 2022
Snad i proto, že jsme se poslední dva roky víceméně věnovali buď covidu, anebo politickým disputacím kolem bývalého českého premiéra a následně kolem parlamentních voleb, nevěnovalo
se ani příliš prostoru v médiích, ani našeho zájmu
jiným událostem, které se však nás katolíků týkají více, než bychom si chtěli připustit. Často se
totiž opakuje věta, že jsou to právě věřící v Ježíše
Krista, kteří v posledních 10 letech musí čelit silnému pronásledování a teroristickým útokům, ale
kdybychom měli vyjmenovat nějakou zemi, kde se
tak děje, Burkina Faso by nám nejspíš na rozum
nepřišla.
Přitom je to právě tato africká země, kde katolíci přinášejí už několik let za svou víru tu největší
daň, vlastní život. Zatímco my jsme řešili, zda je
vhodné v neděli jít do kostela, když stoupá počet
nakažených koronavirem, v Burkině Faso jít v neděli na katolickou mši znamená riskovat život.
Doslova. Vesnice jako Dori nebo Silgadji na severu
země zažily džihádistický útok na shromážděné
věřící společenství právě během nedělní bohoslužby, ve vesnici Hantokoura na východu země
zemřeli rukou teroristů protestantský kněz i jeho
věřící rovněž přímo v kostele, stejně jako katolický kněz a pět dalších farníků v kostele v Dablo.
K nejkrvavějšímu útoku zatím došlo v červnu 2021
na severu země ve vesnici Salho, kde útočníci nemilosrdně vyvraždili 140 osob. A v noci z 10. na 11.
února 2022, tedy doslova před pár týdny, přepadli
ozbrojení teroristé na motorkách malý katolický
seminář v Bougui, vyhnali z něho 146 žáků a 7 profesorů, které rozehnali po okolí s přísným zákazem pod hrozbou zabití vrátit se zpět, poničili kříže a sochy, Kristu i světcům přelámali končetiny
či usekli hlavy a podpálili jak zdejší ubytovny, tak
společné prostory.
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Krátce předtím došlo v této zemi k vojenskému
převratu, kdy byl svržen první katolický prezident
země Roch Christian Kaboré, jenž stál v čele země
od roku 2015 a jemuž se evidentně nepovedlo nejen zajistit větší bezpečí v Burkině Faso, ale ani
přimět radikální islamisty k dialogu s ostatními
náboženstvími. Ti do země často přicházejí ze
sousedního Nigeru anebo Mali, přičemž pohraniční terén je výhodný právě pro pohyb malých
ozbrojených skupin, které po útoku rychle zmizí,
dříve, než na místo dorazí armáda či státní policie, přičemž tyto jsou schopny kontrolovat pouze
území do cca 100 kilometrů od hlavního města
Ouagadougou a cca 50 km od druhého největšího
města Bobo-Dioulassa.
Paradoxem přitom je, že stát, jenž získal svou nezávislost na Francii roku 1960 a který jsme do roku
1984 znali pod názvem Horní Volta, ve zmíněném
roce přijal nový název Burkina Faso, jenž v překladu do češtiny znamená Země spravedlivých. Té nespravedlnosti je zde přitom mnohem více než pouze zmíněné náboženské nepokoje. Více než 80%
negramotnost dospělé populace, vysoká inflace,
přetrvávající celoroční sucho, politická nestabilita, téměř nekontrolovatelná přeshraniční migrace
a jiné faktory činí z této země jeden z nejchudších
i nejméně bezpečných států světa, jenž má po
lednovém puči nejen nezvěstného prezidenta, ale
i uzavřené hranice a rozpuštěný parlament. Spojené státy americké i Evropská unie marně žádají,
aby byl prezident propuštěn a v zemi opět nastolena demokracie. My této zemi můžeme pomoct
aspoň každodenní dubnovou modlitbou.
Večer věnovaný Burkině Faso – 4. dubna 2022:
17:30 mše svatá s úmyslem za Burkinu Faso; 18:15
prezentace základních informací (Teodor Heller),
historických a náboženských souvislostí (P. Miloš
Szabo) a monitoring současného dění v zemi (Eva
Kličková)

P Ř E D S T A V U J E M E
Představují se členové pastorační rady
farnosti:
Eva KLIČKOVÁ, zapisovatelka
„Dej a bude ti dáno, přej a bude ti přáno.“
Pokud by se mě někdo zeptal na moje životní motto, asi bych řekla tohle. Už před lety
jsem si uvědomila, že důležitá je v životě rovnováha. Jsem ráda, když mohu to, co jsem se
naučila, nebo co mi bylo dáno do vínku, využít i ku prospěchu ostatním. Jmenuji se Eva
Kličková, je mi 38 let, jsem mámou tří dětí
a manželkou jednoho muže, dcerou, sestrou
a snad i dobrou duší pro mé blízké. V životě
jsem měla obrovské štěstí na báječné a inspirativní lidi, kteří mi toho hodně dali, ať
už to byli moji rodiče, sestra, učitelé nebo
kamarádi. Skutečně věřím v to, že když člověk něco dobrého dostane, je jeho úkolem to
poslat dál a nepřerušovat tento nekonečný
řetězec.
Vždy jsem měla blízko k psanému slovu,
a tak teď v rámci pastorační rady bubenečské farnosti působím v pozici zapisovatelky.
S oblibou říkám, že předmět „psaní na stroji
všemi deseti“ byl ten nejužitečnější v celém
mém studiu. Texty píšu pro své rozhlasové
pořady v Českém rozhlase Dvojka. Někdy
píšu i coby dramaturgyně podklady pro kolegy, jindy odepisuji posluchačům. S oblibou
píšu dlouhé e-maily a zprávy svým přátelům.
Od letošního roku si píšu i deník. Pocházím
ze Dvora Králové nad Labem, kde budu mít
navždy svoje kořeny. Vystudovala jsem žurnalistku na Fakultě sociálních věd UK v Praze, vyzkoušela si rozličné pozice v médiích
i jiných profesích, každopádně jsem tělem
i duší rozhlasačka. Jeden rok života jsem
strávila u protinožců v Austrálii a považuji to za velmi důležitou životní etapu. Moje
cesta do bubenečské farnosti vedla přes přestupní stanici na Žižkově, kde jsem začala
navštěvovat setkání Hledačů u pátera Miloše. Bylo to moje první setkání s někým, kdo
odpovídal na mé otázky, trpělivě vysvětloval
a otevíral další složitá témata, nad kterými
jsem mohla přemýšlet. Velmi bych mu za
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tuto možnost chtěla poděkovat. Otec Miloš posléze mě a mého muže oddával, křtil
všechny naše děti a pod jeho vedením jsem
také v Bubenči přijala svátost biřmování.
Nyní v naší farnosti každý týden připravujeme s manželem pracovní listy a ořezáváme
pastelky pro děti. Můj muž je novinář a snad
nejvíc na něm miluji jeho smysl pro humor.
Dokáže mě rozesmát i ve vypjatých chvílích.
Není se tedy čemu divit, že mě rozesmál
i teď, kdy v pozdních večerních hodinách
píšu tento text. „Místo abych zařezával, po
večerech ořezávám,“ komentoval naši pastelkovou aktivitu pro farnost. A to jsou takové maličkosti, při nichž si vždy uvědomím,
jaké mám štěstí, že jsem ho potkala. Vím, že
se na něj můžu ve všem spolehnout. Máme
spolu tři děti – Adama, Barborku a Terezku.
Geny se u nich rozhodně nezapřou, všechny tři jsou novinářsky zvídavé a upovídané.
Jsem moc ráda, že si v kostele našly kamarády a chodí tam rády, nemusíme nikoho přemlouvat, a to především díky skvělé atmosféře, kterou vytváří naše společenství. Jsem
nesmírně vděčná, že jsem dostala možnost
poznat, jak taková komunita může fungovat,
držet pospolu a učit se společně sdílet dobré
i horší. Moc si vážím důvěry, s níž jsem byla
zvolena do pastorační rady. Pokusím se být
užitečnou členkou po celé období.

C H A R I T N Í

Č I N N O S T

7

Udělej to kratší, budou tě mít radši!
O Ukrajině, nejen, ale i…
Je 15. března 2022, dvacátý den ruské invaze na Ukrajinu, na bubenečské faře probíhá materiální sbírka pro romské uprchlíky z Ukrajiny soustředěné ve slovenském
Gabčíkovu. Píšu článek do farního časopisu
s pocitem, že se nesluší psát o čemkoliv jiném než o probíhajících bojích o Ukrajinu…
nicméně!
Jakkoli se může zdát, že únorová materiální
sbírka pro Vincentky ve Staré Boleslavi byla
přípravou na materiální sbírku daleko většího rozsahu a že jsme to tušili, že to jednou
praskne, není tomu tak, nicméně je pravda,
že předchozí zkušenost, byť malá, se hodí.
Do Staré Boleslavi jsme odvezli osm krabic
od banánů materiální podpory pro muže
bez domova, seniory a rodiny ve špatné
socioekonomické situaci. Od sester rádi
vyřizujeme vřelé poděkování a jsme s nimi
nadále v kontaktu.
Ve Staré Boleslavi jsme strávili podvečer ve
společnosti sestry Zoe, stáda ovcí a pánů,
které sestry doslova „našly pod mostem“.
Na okraji města mají nyní postavenou malou osadu ze stavebních buněk, kde vybavení každé z nich kopíruje vkus obyvatele. Ano,
i stavební buňku lze zařídit jako galerii s an-

tikvariátem a ještě před ní pěstovat banánovník. V buňkách hoří kamna a nově mají
i rozvedenou elektřinu. A do stáda, o které
se tito pánové starají, se každým dnem měla
narodit jehňata. Den nato začala válka na
Ukrajině. Tito pánové jsou zde stále, neměli
bychom na ně a mnohé další zapomínat ani
v situaci, kdy se většina dobročinných akcí
soustředí na pomoc Ukrajině a ukrajinským
uprchlíkům.

B I B L E
6. dubna 2022
141. ZÁPALNÉ A POTRAVINOVÉ OBĚTI
Leviticus, kap. 1 a 2
Předchozí biblická kniha Exodus končila ustavením bohoslužebných prostor a časů, které
mají Božímu lidu nejen připomínat, že existuje Bůh, ale také postavení člověka vzhledem
k Bohu: aby se nestavěl na Jeho úroveň, je potřebné pravidelně vnímat a uznávat jak svou
vlastní slabost, tak i Boží velikost. Přinášení
obětí u Židů tak není pouhým rituálem ani snahou o získání přízně božstev, jakousi úlitbou,
jako tomu bylo u jiných náboženství včetně
egyptského anebo u pohanů, které naleznou
po svém vstupu na kananejské území. Jejich
víra má vycházet z osobní zkušenosti a osobního vztahu k Hospodinu – oběť je dobrovolným
odříkáním ze strany člověka, jímž dává najevo
jednak to, že všechno, co má a čím disponuje,
je darem od Boha, a jednak to, že na všem, co
mu pomáhá udržovat život (a to jsou především potraviny včetně masa z dobytku), se
nesmí stát závislým. Zákony o celopalu, tedy
o oběti, kdy se obětované zvíře celé odevzdá
Bohu (čili člověk si z něho nenechává pro sebe
nic) i o obětech potravinových, přesněji určují,
jak se mají tyto oběti vykonávat.
20. dubna 2022
142. POKOJNÉ OBĚTI A OBĚTI ZA HŘÍCH
Leviticus, kap. 3 a 4
Další předpisy rozlišují několik situací, v nichž
může člověk obětovat něco ze svého stáda,
přičemž zvlášť je zdůrazněná potřeba oběti
v případech, kdy nastane porušení Božího
řádu neuposlechnutím některého z jeho příkazů. Pokud tak společenství anebo jednotlivec
učiní vědomě, stává se jeho povinností nejen
si toto provinění přiznat, ale učinit pokání
konkretizované právě zřeknutím se toho, co
mu zajišťuje živobytí. Mnohem více než dnešní
člověk si Izraelité měli těmito kroky uvědomovat, že smyslem jejich života, a tím celé jejich
existence, je pouze a jedině přijít svým životem
k životu s Hospodinem, tedy do ráje, z něhož
byl člověk po hříchu vyhnán. Oběť každého
provinilce měla „bolet“, proto má obětovat nejen jakékoli zvíře, ale zvíře nejlepší, bezchyb-
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né, tedy to, které by si jinak hýčkal právě pro
hostinu anebo nějakou jinou slavnostní chvíli.
Zajímavostí těchto kapitol je nejen jasné rozlišení toho, že provinění může být vědomé i nevědomé, ale i vypíchnutí situací, kdy se provinění dopustí někdo z kněžské třídy anebo ten,
komu je svěřena jakákoli světská funkce a kdo
je zde nazván světským knížetem.
27. dubna 2022
143. OBĚTI ZA ODŠKODNĚNÍ
Leviticus, kap. 5 a 6
Aby bylo jasné, že pravidla, co je a co není proviněním, dává Bůh, a neurčuje je člověk, následující verše zmiňují některé konkrétní situace.
Může nás překvapit, že na prvním místě nejsou
největší zločiny ani proti Bohu, ani proti člověku, ale opomenutí nějakého činu, který měl
člověk udělat. Není tím stanovena priorita hříchů anebo jejich největší závažnost, jako spíše
již zmíněná skutečnost, že proviněním může
být i to, co bude mít člověk v kterékoli době
tendenci za provinění nepovažovat anebo jej
bagatelizovat: koketování s něčím nečistým,
zanedbání postavit se na stranu nespravedlivě
posuzovaného anebo i nedodržení daného slova. Pokání za provinění však nesmí dosáhnout
hranici, kdy by kvůli němu měl člověk přijít
zcela o život: proto se připouští, že v případě
nemajetnosti se nemusí takový člověk zcela
zadlužit, aby si pořídil obětní zvíře, ale nahradí ho hrdličky anebo holoubata, která se dala
snadno dochovat i pro ty, kteří nedosáhli na
vlastní stádo ovcí či dobytku. A kdyby ani toho
někdo nebyl schopen, přichází varianta hrsti
mouky. Nás samozřejmě napadne, zda někdo
nemohl podvádět, nesmíme však zapomenout,
že lidé tenkrát žili mnohem více komunitně
a byli tak pod „veřejnou kontrolou“ ostatních.

M Š E

S V A T Á

Všeobecné pokyny k římskému misálu nepředstavují pouhá doporučení, ale jsou závaznými
předpisy jak pro ty, kteří bohoslužbě předsedají, tedy především biskupy a kněze, tak i pro ty,
kteří se jich účastní, tedy pro přítomné věřící
křesťany. Nemalá část těchto pokynů se zabývá skutečností, že mše není pouhou záležitostí
jednoho kněze a Boha, ale zdůrazňuje, že první
místo mezi všemi možnostmi se má věnovat těm
mším, které svou povahou lze nazvat komunitními, přičemž nejde pouze o to, aby se u oltáře
shromáždilo co nejvíce kněží a v kostele co nejvíce křesťanů, ale hlavně o to, aby se tím projevil
společenský rozměr křesťanství – tvoříme komunitu, nejen shromáždění.
Proto se vždy dává přednost tomu, aby kněží
slavili eucharistii společně, než tomu, aby každý
z nich sloužil mši svatou někde sám. A to platí
i tehdy, když je nějaká komunita třeba na výletě
či dovolené a má s sebou kněze: je-li to jen trochu možné, má se tato skupina s knězem spojit
s místní farností a mši svatou slavit a prožívat
spolu s ní.
Další důraz se klade na čas slavení eucharistie:
vše, co bylo napsáno výše, zvláště platí pro neděli, která je pro nás slavnostním časem, kdy se
podle Božího přikázání máme sejít na bohoslužbě jako Boží lid.
Určitě není náhoda, že se tyto pokyny obracejí
hlavně na nás kněze: od chvíle, kdy jsme se stali
celebranty mše svaté, můžeme mít tendenci myslet si, že jsme to my jako jednotlivci, kteří se stáváme někým výjimečným, a tak si sloužíme mši
svatou někdy sami pro sebe, často v domnění, že
tím plníme to, co nám bylo svěřeno. Misál jasně
proklamuje, že takové slavení mše svaté má být
velmi výjimečné a teprve tehdy, když není možnost slavit eucharistii s lidmi a ve společenství
s ostatními, kteří tvoří církev. To, že tuto možnost nevytvoříme, neznamená, že tato možnost
reálně neexistuje.
Pokračování Všeobecných pokynů k římskému misálu:
I. MŠE S ÚČASTÍ LIDU
115. Pod pojmem mše s účastí lidu se rozumí
mše slavená za účasti věřících. Je dobré, aby se
slavila, pokud je to možné, se zpěvem a s dostatečným počtem přisluhujících, zvláště o nedělích a zasvěcených svátcích. Může se však slavit
i bez zpěvu a s jedním přisluhujícím.
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116. Při každé mši, je-li přítomen jáhen, ať plní
svůj úkol. Celebrujícímu knězi má obvykle přisluhovat akolyta, lektor a zpěvák. Obřad, který
se popisuje dále, předpokládá i větší počet přisluhujících.
Co je třeba připravit
117. Oltář se pokryje alespoň jedním bílým plátnem. Na oltář nebo vedle oltáře se při každém
slavení postaví alespoň dva svícny s rozžatými
svícemi, ale může se užívat i čtyř nebo šesti
svícnů, zejména při mši v neděli nebo zasvěcený svátek. Jestliže slaví mši diecézní biskup,
užívá se sedmi svícnů. Dále má být na oltáři
nebo blízko něho kříž s podobou ukřižovaného
Krista. Svícny a kříž s podobou ukřižovaného
Krista se mohou přinést při vstupním průvodu.
Na oltář se může položit evangeliář odlišný od
knihy s ostatními čteními, pokud se ovšem také
nenese při vstupním průvodu.
118. Také se připraví:
a) u sedadla pro kněze: misál a případně kniha
se zpěvy;
b) na ambonu: lekcionář;
c) na abaku: kalich, korporál, purifikatorium
a podle potřeby pala; paténa, a je-li jich třeba,
také ciboria; chléb pro přijímání předsedajícího kněze, jáhna, přisluhujících a lidu; konvičky
s vínem a vodou, pokud to všechno věřící nepřinášejí v průvodu k přípravě darů; nádoba s vodou k posvěcení, pokud se koná obřad pokropení lidu; tácek užívaný při přijímání věřících;
a věci nutné k umývání rukou.
Kalich je chvályhodné přikrýt vélem, které
může být v barvě dne nebo bílé.
119. V sakristii se připraví posvátná roucha pro
kněze, jáhna a ostatní přisluhující podle toho,
jakým způsobem bude mše slavena:
a) pro kněze: alba, štóla a kazule neboli ornát;
b) pro jáhna: alba, štóla a dalmatika (není-li
však dalmatika k dispozici, nebo při menší slavnosti, nemusí se užívat);
c) pro ostatní přisluhující: alby nebo jiná právoplatně schválená roucha.
Všichni, kdo oblékají albu, použijí cingula a humerálu, ledaže to střih alby nevyžaduje.
Koná-li se na začátku průvod, připraví se také
evangeliář; o nedělích a svátcích kaditelnice
a loďka s kadidlem, pokud se užívá kadidlo;
kříž, který má být nesen v průvodu, a svícny
s rozžatými svícemi.

U K R A J I N A
FARNOST POMÁHÁ UKRAJINĚ
Válka v Evropě, o níž jsme se už po generace pouze
dočítali v učebnicích dějepisu anebo kterou v různých podobách simulovaly počítačové hry, se v druhé polovině února stala skutečností, jejíž dopady
poznamenávají celý svět. Zatímco náš národ řeší
ekonomickou a sociální bídu, sousedé na Ukrajině
hromadně pohřbívají své mrtvé, přeživší se třesou
o svůj život, utíkají z domovů, z nichž velmi často
zůstávají pouze ohořelé trosky.
Jako křesťané máme, chceme a budeme pomáhat.
Jak těm našim chudým, tak nyní především Ukrajině. A těm, kteří před válkou utíkají a dočasně hledají azyl mezi námi.
Zde naleznete několik možností, jak se do konkrétní pomoci může zapojit kdokoli. Při jednotlivých
oblastech jsou uvedeny odkazy na whatsappové
skupinky (abyste je nemuseli ručně přepisovat,
najdete je i na hlavní stránce webových stránek
farnosti www.farnostbubenec.cz), anebo se do nich
stále můžete přihlašovat prostřednictvím QR kódu,
jenž je u každé z nich.
Hledáme a budeme hledat i další formu pomoci.
Protože podle Ježíše: „Cokoli jste učinili těmto
potřebným, mně jste učinili…“ Spolu s papežem
Františkem zároveň prosme za odpuštění našich
vin (ano, našich…), které způsobily tolik utrpení:
Pane, odpusť nám tuto válku.
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi
hříšníky!
Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami,
smiluj se nad námi!
Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky
v bunkru v Charkově, smiluj se nad námi!
Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu,
smiluj se nad námi!
Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve
stínu svého kříže, smiluj se nad námi!
Odpusť nám, Pane.
Odpusť, když se nespokojíme s hřeby, jimiž jsme
ti probodli ruku, a nadále se opíjíme krví mrtvých
rozervaných zbraněmi.
Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi
stvořil k péči, staly nástroji smrti.
Odpusť nám, Pane, jestli nadále zabíjíme svého
bratra.
Odpusť, jestli nadále jako Kain sbíráme kameny ze
svého pole, abychom zabili Ábela.
Odpusť nám, Pane, pokud svou únavou nadále
ospravedlňujeme lhostejnost a svou bolestí omlouváme krutost svých činů.
Odpusť nám válku, Pane. Odpusť nám válku, Pane.
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme!
Zadrž Kainovu ruku!
Osviť naše svědomí, ať se nestane naše vůle,
nenechávej nás napospas našim vlastním činům!
Zastav nás, Pane, zastav nás!
A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj. Je to
náš bratr.
Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane!

1 0
UBYTOVÁNÍ →
Máte možnost krátkodobě/
dlouhodobě, zdarma anebo za
rozumnou úplatu ubytovat uprchlíky z Ukrajiny? Znáte konkrétní
rodinu anebo skupinku, která utíká z Ukrajiny a nemá kde bydlet?
ODVOZY →
Disponujete prostornějším autem a můžete nabídnout pomoc
s převozem uprchlíků, stěhováním
v rámci pobytu? Můžete zapůjčit
dětské autosedačky? Anebo znáte někoho, kdo potřebuje pomoc
s dopravou?
PRÁCE →
Můžete nabídnout práci trvale
anebo dočasně, a to jak formou
brigády anebo zaměstnání,
u sebe doma anebo ve firmě?
Víte o ukrajinském uprchlíkovi
a chcete mu pomoct s nalezením
živobytí pro něj a jeho děti?
ASISTENČNÍ POMOC →
Vyznáte se v azylové problematice? Můžete uprchlíkům,
o které se někdo z farnosti stará,
poskytnout bezplatnou právní,
administrativní, tlumočnickou
či zdravotní a psychologickou
pomoc? Najdete si čas doprovodit
je na příslušné úřady a pomoct
jim zorientovat se?
OSTATNÍ →
Chcete pomoct konkrétní materiální nabídkou anebo naopak
potřebuji vaši známí uprchlíci
nějakou pomoc se zařízením ubytování, oblečením apod.? Můžete
navařit, vyprat či nabídnout jinou
pomoc, která by se jim mohla
hodit? Znáte mezi uprchlíky někoho, kdo má jiné aktuální potřeby,
které si sami neumí zajistit?
MODLITEBNÍ ŘETĚZ →
Ukrajina potřebuje modlitbu za
živé i mrtvé, ve válce i po jejím
skončení. Především teď za to,
aby skončila ruská invaze, zavládlo příměří a začalo se s nápravou
tolika škod. Chcete se připojit
k farníkům, kteří si za to vše
modlí a předávají si vzájemně
půlhodinové štafety dnem i nocí?
Chcete zkusit obětovat půlhodinu
svého spánku Pánu Bohu, aby
Ukrajinci opět mohli klidně spát
ve svých postelích?

A K T U A L I T Y
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Křížová cesta / 1., 8. a 15. 4. 2022
Stejně jako různé filmy a divadelní představení pomáhají divákům intenzivněji prožít určité
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 to, že jsme
byli a stále jsme u každé Ježíšovy bolesti a každého jeho zranění. Bohužel nikoli jako samaritáni,
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, a i když možná z kostela budeme odcházet
smutní. Ale nemělo by právě smutek vyvolat vědomí, že každým hříchem Ježíše zraňujeme?

finančně, tak duchovně podíleli na přetrvání
svatogothardské farnosti během komunistické
éry anebo krátce po jejím pádu. Nyní jsou doma,
někdy ležící, jindy odkázáni na asistenci své nejbližší rodiny či profesionální pečovatelky. Dvakrát ročně se za nimi vydává otec Miloš, aby je
navštívil v jejich domácnostech, chvíli si s nimi
popovídal a přinesl jim Ježíše jak ve svátostech
smíření a eucharistie, tak v podobě malého dárku, symbolizujícího pozornost nás všech. Díky
Majdě Vodové, která se aspoň některé z nich pak
snaží navštívit v průběhu roku, mohou mít tito
naši pomalu či rychle odcházející bratři a sestry
vědomí farní komunity, která na ně nezapomněla a které není lhostejný jejich osud. Co kdyby
po otci Milošovi a Majdě si k nim postupně našli cestu i další mladší farníci či celé křesťanské
rodiny?

Postní kasička / 2. 3. 2022 – 15. 4. 2022
Odříkání si některých jinak dovolených aktivit
a dobrých věcí můžeme i v průběhu letošní postní doby proměnit v dobrý skutek: to, čeho se
odřekneme, nezůstane v podobě finanční úspory
v naší kasičce, ale poputuje dál k někomu, kdo
tyto peníze potřebuje aktuálně a akutně už nyní.
Letošní postní kasička ze svatogothardské farnosti bude věnována sestrám karmelitkám, které v roce 2020 opustily rušné pražské Hradčany,
aby svůj kontemplativní zasvěcený způsob života
naplňovaly v tichu venkova. Za sídlo nového kláštera si zvolily obec Drasty v okrese Praha-východ
a začaly stavět. Peníze od Sv. Gotharda tedy poputují právě k nim a promění se v modlitby řeholnic, které budou Bohu předkládat i za naši
farnost.

Svatý týden / 10.–18. 4. 2022
Je to nejposvátnější čas celého roku, a je pouze
na každém z nás, zda ho prožijeme více s Ježíšem, který pro naši spásu umírá a vstává z mrtvých. Tak jako si někdo pouštěl každý den zprávy
z olympijských her, jako si někdo každý den četl,
co nového na Ukrajině anebo si každý den před
odjezdem na dalekou cestu postupně chystá své
zavazadlo, můžeme v tomto času každý den v bubenečské farnosti být chvíli v kostele. Na Květnou
neděli žehnáme přinesené ratolesti, které pak ve
vázách mohou připomínat, co si připomínáme.
V pondělí se zaposloucháme do gregoriánských
zpěvů Jeremiášových nářků, v úterý přijmeme
svátost smíření, ve středu eucharistii při mši svaté. Ve čtvrtek se v kostele společně vydáme do
večeřadla, v pátek na Kalvárii. V sobotu navštívíme Boží Hrob a večer se účastníme křtu nových
dospělých. Na Boží hod velikonoční oslavíme Ježíšovo vzkříšení a v pondělí si necháme požehnat
přinesené pokrmy a nápoje.

Třetí skrutinium katechumenů / 3. 4. 2022
Křest dětí či dospělých podle katolické věrouky
není pouze rozhodnutí jednotlivce či jeho rodičů
pro Ježíše Krista, jehož pak mohou po křtu poznávat v libovolné komunitě podle svého vlastního uvážení – je to rozhodnutí pro život s Ježíšem
v podmínkách pozemského života, jenž se každému pokřtěnému pak nabízí v poznávání Božího
Slova v Bibli, v dalších svátostech a v konkrétním
společenství věřících, které pojí nejen jedna víra,
ale i společná vzájemná pomoc při jejím praktikování. Katolická církev poslední století stále
více volá po praxi prvotních křesťanů, kteří byli
pro své okolí doslova zázrakem nikoli krásou
svých chrámů a jiných památek, ale svými vzájemnými vztahy. Postupné přijímání svátosti křtu
u dospělých je nejen připomínkou tohoto prastarého církevního zvyku, ale především pokusem
svou víru a vzájemnost nežít pouze formálně.
Návštěvy nemocných a nechodících seniorů /
8. 4. 2022
Jsou součástí naší komunity: ještě před pár lety
chodili mezi nás do kostela a velmi často se jak

Setkání maminek / 24. 4. 2022
Každá z nich chce pro své dítě to nejlepší, od prvních dnů jeho života ho chrání před tím, co by mu
mohlo uškodit, a naopak i za cenu vlastního odříkání mu chce dát vše, co mu vidí na očích. Pro
křesťanské matky však po křtu jejich dětí nastává ještě další rozměr jejich vzájemného vztahu:
výchova v křesťanském duchu. Stále více a více
je vidět nejen potřeba hlubších znalostí vlastního křesťanství, ale i neznalost Písma, katolické
věrouky, liturgických tradic, jakož i problém
zařadit se do konkrétního farního společenství.
U dětí i dospělých. Vše se může změnit, a to už od
prvních let dětského života. Kdo jiný v tom může
udělat rozhodující krok než právě maminky, které jsou součástí naší farnosti? Nezávazné odpoledne matek s dětmi na faře a farní zahradě se
uskuteční tuto dubnovou neděli od 15:30. Pro začátek aspoň vzájemné poznání a sdílení stejných
problémů, starostí i naděje…

T I R Á Ž
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MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
úterý
17:30
středa 17:30
čtvrtek
6:30
pátek
17:30
neděle
9:00
10:30
ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI
středa 14:30–16:45
OTEVŘENÝ KOSTEL
pátek
15:00–17:00
ZPOVÍDÁNÍ
30 minut před každou mší kromě pátku a neděle
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
zkouška sboru
pondělí 18:30
modlitba růžence úterý 17:00
biblický večer
středa 18:30
křížová cesta
pátek 17:00
náboženství dětí
skupina A: úterý 15:00
		
skupina B: úterý 16:00
		
skupina C: úterý 17:30

AKCE MĚSÍCE
1. a 8. 2022		
3. 4. 2022		
4. 4. 2022		
5. 4. 2022		
8. 4. 2022		
10. 4. 2022		
11. 4. 2022		
12. 4. 2022		
14. 4. 2022		
15. 4. 2022		
15. 4. 2022		
16. 4. 2022		
16. 4. 2022		
16. 4. 2022		
18. 4. 2022		
19. 4. 2022		
21. 4. 2022		
22. 4. 2022		
24. 4. 2022		
26. 4. 2022		

EKONOMICKÉ OKÉNKO
Na provoz farnosti a její opravy lze přispět
pravidelnou kostelní sbírkou, ale i elektronickou 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 každý 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 kasičky kostela ve zdi anebo jednorázovým převodem či trvalým příkazem na číslo účtu farnosti
201333389/0800, vedeného v České spořitelně.
Účel tohoto příspěvku vyjadřuje zvolený variabilní 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

křížová cesta (17:00)
třetí skrutinium katechumenů (9:00)
Modlitba za Burkinu Faso (18:15)
modlitba za zemřelé (18:05)
návštěvy starých a nemocných farníků (9:00–12:00)
příprava k biřmování 4 (15:00)
Nářky proroka Jeremiáše (17:30)
velikonoční zpovídání (14:30–17:00)
sbírka na Svatou zemi (17:30)
přísný půst (celý den)
křížová cesta (15:00)
ranní modlitba s katechumeny (9:00)
výstav Eucharistie (15:00–19:00)
křest dospělých (20:00)
žehnání pokrmů (9:00)
příprava k manželství I. (18:30)
zasedání ekonomické rady (18:00)
zahájení nových setkání hledačů (18:30)
setkání maminek na faře (15:30)
zasedání pastorační rady (17:30)
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běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie

