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Vážení a milí farníci,
není to poprvé, co se cítím úplně prázdný a ne-
vím, co napsat. Napadají mě sice různé myš-
lenky, nápady, motivy, ale ne a  ne najít správ-
ná slova, jak z  nich udělat smysluplný celek 
vět, které by vás nejen zaujaly, ale především 
by něco sdělily. Přitom ve chvílích, kdy sedím 
u počítače, prožíváme nejsilnější a nejkrásnější 
svátky křesťanského roku, Velikonoce, a měsíc, 
pro který je toto číslo časopisu určeno, je za-
svěcen Ježíšově matce Panně Marii. Už pouhá 
tato dvě témata by měla stačit k  tomu, abych 
jako kněz uměl něco duchovního (anebo ales-
poň teologického) vymyslet. Stačí si vzít k ruce 
jakýkoli slovník, encyklopedii, otevřít Písmo na 
kterékoli straně. Reprodukovat osvědčené citá-
ty. Odvolávat se na uznávané církevní autority. 
Jenže… 
Úvodník (anebo v  některých dílech nazýván 
také prolog) je specifický druh textu, jehož cí-
lem není pouze přinést další přehršle moudra 
ani strhávat pozornost čtenáře (či diváka) na 
sebe a své dovednosti. I když by vůči tomu vlast-
ně asi nikdo ani neprotestoval, nanejvýš by po 
prvních řádcích přestal číst a buď listoval dál, 
anebo odložil jako nepřečtené celé číslo. I špat-
ně či dobře napsané úvodní slovo může být 
někdy důvodem toho, že se oblíbenost (jaké-
hokoli) periodika propadá, nebo naopak roste. 
Pak je někdy lépe žádné nepsat a přejít rovnou 
k  věci. Předložit obsahově hutný a  hodnotný 
materiál. Už výše zmiňované moudro a  osvěd-
čenou křesťanskou teorii. Z jakéhokoli oboru.
Pokud je však úvodník napsán správně a  pou-
tavě, obnažuje v něm pisatel své nitro a čtenáře 
nechává proniknout někdy do svých nejtajněj-
ších zákoutí. Dovoluje mu nahlédnout do své-
ho vlastního světa, kde není všechno dokonalé 
a jasně srovnané, ale kde jsou také pochybnos-

ti, smutky, rozčarování, úzkosti i  strach. Je to 
jako dopis, jejž dotyčný píše svým nejbližším 
a v němž sděluje, co ho oslovilo a co právě pro-
žívá. Ať je to cokoli, musí to být pravdivé a au-
tentické.
My kněží s  tím leckdy máme problém. Jedno-
duše proto, že se od nás očekává dokonalost, 
a většinou si nechceme přiznat, že jediná doko-
nalost, která se má skrze nás k lidem dostávat, 
je dokonalost Boží. A ta může klidně vyniknout 
i  tehdy, když si nehrajeme na světce a  přizná-
me si vlastní nedostatky. Včetně toho, že Boží 
vyvolení a  povolání ke kněžství se neřídí žád-
ným z  lidských kritérií, která bychom určitě 
jako podmínky k této službě stanovili my. Mou-
drost, sečtělost, odvaha, zbožnost, bezúhon-
nost, fyzická a duševní krása…
Těžko mezi sebou najdeme někoho, kdo by 
splňoval vše, co se od nás očekává. Občas nám 
tyto nedostatky někdo připomene a dá najevo 
buď v náznacích, anebo i zcela neskrytě. A jeli-
kož jsme se svou nedokonalostí nedokázali celá 
léta pracovat a přiznávat si ji, utíkáme od lidí, 
zavíráme se před nimi a postupně si vytváříme 
svůj vlastní svět, do něhož nevpouštíme nikoho 
nepovolaného.
Ano, pokud jste dočetli toto úvodní slovo až 
sem, už jste pochopili, že dnes vařím z  vody. 
Nic moudrého, žádné objevné myšlenky, jenom 
vata na zaplnění stránky. Ať dělám, co dělám, 
nic převratného (ale ani nic kloudného) mě ne-
napadá. A tak skládám na papír slova tak, jak 
mě napadají, nechávám je neučesaná a  neu-
pravená, vůbec neuvažuji nad tím, kolik chyb 
a překlepů po mně bude muset korektor opra-
vit. Vím, že svou práci udělá jako vždy dobře 
a nedovolí, aby se do tisku dostala verze, která 
by mě ve vašich očích shodila.
Možná to je to podstatné a  jediné, co si mů-
žeme každý den (a  nejen teď po Velikonocích 
a  v  mariánském měsíci) uvědomovat. Že mno-
hem lépe a  účinněji budeme naše křesťanství 
prezentovat společně. Protože někdo druhý 
s  láskou může doplnit či napravit to, co já ne-
zvládnu. Když si to já dokážu (i veřejně) přiznat 
a on (či ona) to udělá tak, že ta veřejnost vlast-
ně nepozná, co je jeho a co moje dílo. 
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Milí farníci,
rád bych vám přiblížil dvě události, kterých 
jsem se v  posledním měsíci díky semináři zú-
častnil a  které pro mě osobně byly vzpruhou 
a novým nábojem v době, kdy jsem si zodpoví-
dal mnoho otázek a kdy jsem už neměl moc fy-
zických ani psychických sil a jednotlivé krátko-
dobé i dlouhodobé cíle se začínaly rozostřovat.
První ze dvou byl Tammím. Víkend, kdy se se-
minář otevře mladým klukům, na které čeká 
připravený duchovní program. Ten vždy sle-
duje nějaké konkrétní téma, nicméně hlavní 
nakonec je to, s  čím každý jednotlivec přichá-
zí. Někdo řeší své životní povolání a někdo jen 
chce strávit klidný víkend s Bohem. Sám jsem 
se Tammímu před několika lety zúčastnil, tak-
že ho znám i  z  druhé strany barikády. Letos 
jsem byl součástí přípravného týmu, takže jsem 
ho prožíval opět úplně jinak. Letošní příprava 
pro nás byla navíc malou neznámou, protože 
po dobu pandemie se Tammím ve standardní 
podobě nekonal, a  zpřetrhaly se tak některé 
vazby. Nicméně i ze zpětné vazby od kluků mů-
žeme říct, že se nám tento malý restart povedl. 
Moje práce tím ovšem nekončí, protože příští 
rok budu mít přípravu na starosti. Další termín 
bude v adventu, takže se nebojte doporučit po-
tencionálním účastníkům. Odkázat je můžete 
na seminární facebook a webové stránky.
Tammím byl tedy především pracovní zkuše-
ností a zkušeností v objevování služby, na kte-
rou se připravujeme. Hned následující víkend 
jsme pak všichni prváci strávili v  rámci praxí 
v  diecézním centru pro mládež v  Kunraticích, 
kde se konal další víkend z  dvouletého běhu 
takzvaného Liftu. Ten je pochopitelně opět 
zaměřen na mladé, kteří v  stálých skupinách 
spolu projdou dva roky života účastí na mnoha 
víkendových i letních akcích. Tuto cestu pro ně 
připravuje a moderuje tým kolem otce Smolky.
Musím říct, že víkend mezi novými lidmi pro mě 
byl skvělou příležitostí, jak si odpočinout od se-
minárního běhu a vidět hmotně lidi, kterým se 
chystáme sloužit. Nakonec tomu pomohlo i to, 
že naše účast byla domluvena ne moc dlouho 

dopředu, takže jsme spíš jen pozorovali a byli 
k dispozici pro účastníky v jejich volných chví-
lích. Jen obyčejné rozhovory s několika účastní-
ky ale byly velkou odměnou a Boží odpovědí na 
některé otázky.
Všechny praxe v  prvním ročníku jsou zamě-
řeny na práci s  mládeží, takže i  v  létě nás pr-
váky čeká několik akcí, na kterých se budeme 
podílet a v kterých jsme i více zapojeni. I první 
květnový víkend proto například trávíme na 
přípravném setkání.
Když nám otec vicerektor na posledním orga-
nizačním setkání oznamoval termíny bilanč-
ních rozhovorů na konci roku, byli jsme docela 
zaskočeni, ale čas plyne a první rok se pomalu 
chýlí ke svému konci. Budu se těšit, až dokon-
čím zkoušky a  budu moci být alespoň nějaký 
čas i s vámi ve farnosti.
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Už druhý měsíc se někteří z  nás každou noc 
modlí za Ukrajinu. Vstávají pozdě v noci anebo 
brzy ráno, aby Pánu Bohu dali půlhodiny své-
ho spánku jako osobní oběť za ukončení vál-
ky. Jako povzbuzení jsem o tom krátce napsal 
katolickým biskupům na Ukrajině. A do týdne 
mi někteří osobně odpověděli. Jejich reakce 
předkládám v originálním znění. Když budete 
mít možnost potkat se s někým z Ukrajiny, po-
žádejte jej, ať vám to přeloží. Možná to bude 
malá příležitost, jak s  někým z  nich navázat 
bližší kontakt. Že nejen oni potřebují nás, ale 
i my je…

Stryj (ukrajinská řecko-katolická eparchie):
Отче Мілош, дякую за Вашу близькість з укра-
їнцями в час цього випробування. Вам і всім па-
рафіянам. Вашої парафії нехай Господь щедро 
благословить. СПАСИБІ ДРУЖЕ. Слава Ісусу 
Христу. владика Тарас Сеньків

Kolomyja (ukrajinská řecko-katolická eparchie):
Слава Ісусу Христу! Щиро дякую за опіку като-
ликів східного обряду. Благословення Господнє 
на вас! владика Василь Івасюк

Sambirsk-Drohobyč (ukrajinská řecko-katolická 
eparchie):
Слава Ісусу Христу! Всечесний отче, Насампе-
ред хочу щиро подякувати Вам за турботу про 
українців, які в порятунку від війни прибули до 
вашого краю. Інформацію про Вашу пропози-
цію я поширю між священиками нашої єпархії.
Оскільки наша Самбірсько-Дрогобицька єпар-
хія розташована на кордоні з Польщею, ми що-
дня бачимо ту велику кількість людей, які поки-
дають Україну через те, що їхні домівки були 
знищені війною. За даними ООН, вже близько 
3,5 мільйонів осіб за цей час виїхало з України. 
Тож я щиро вдячний усім в європейських краї-
нах, зокрема Чехії, які гостинно і жертовно при-
ймають українців у своїх домах. Незважаючи 
на те, що війна принесла Україні багато лиха, 
болю й втрат, ми спостерігаємо небачену досі 
єдність і згуртованість людей. Кожен в міру сво-
їх можливостей, а часто навіть понад це, стара-
ється допомогти іншому. Я думаю, що ця війна 
згуртовує не тільки наш народ, але всю Європу, 
увесь світ. Вірю також завдяки своїй гостинно-
сті європейці виконують велику заповідь Хри-
ста любові до ближнього: „Усе, що ви зроби-
ли одному з моїх братів найменших – ви мені 
зробили“ (Мт. 25, 40). Дорогий отче, прошу Вас 
передати від нас подяку усім вашим вірним за 
молитовну й матеріальну підтримку, за вашу со-
лідарність із нами в ці непрості часи. Дякуємо, 
що пам‘ятаєте про нас, це додає нам наснаги й 

стійкості. Запевняємо, що й ми згадуємо усіх вас 
в наших молитвах і просимо в Бога, щоб його 
мир і благодать наповнювали кожне серце. З 
вдячністю, владика Ярослав (Приріз),

Lvov (římsko-katolická diecéze):
Шановний Отче Мілоше! Щиро дякую за Вашу 
підтримку і допомогу нашим людям, які зму-
шені були залишити свої домівки і опомнился 
в Празі. Нехай Господь винагородить добро 
миром та численними благодатями для Вас та 
Ваших прихожан.
З пастирським благословінням. + Мечислав 
Мокшицький

Lvov (ukrajinská řecko-katolická eparchie):
Слава Ісусу Христу! Всечесний отче Мілоше, 
висловлюю вдячність за допомогу біженцям з 
України, які рятуються від російської агресії про-
ти нашої держави.
З повагою і вдячністю, владика Ігор Возьняк

Luck-Žitomir (římsko-katolická diecéze):
Дорогий Отче Мілош! Дуже дякую Вам та ва-
шим вірним за Вашу турботу, а особливо за мо-
литву. Дякую ще раз. Бажаю всій Вашій парафії 
Божого благословення! + Віталій (Скомаров-
ський)

Mukačevo (římsko-katolická diecéze):
Шановний Отец Мілош! Дуже дякуємо за все 
те, що робить ваша парафія для наших людей: 
за всі молитви та жертвування для біженців. 
Просимо Вас надавати допомогу всім хто цього 
потребує по мірі Ваших можливостей. З Богом. 
Рогожан Йосип, cекретар єпископа (+ Микола 
Петро Лучок)

Oděsa (ukrajinský řecko-katolický exarchát):
Шановний отче Мілоше! Я дуже дякую Вам за 
все те, що Ви вже робите для наших біженців, а 
особливо за молитву в такий важкий для Укра-
їни час війни. Нехай Господь віддячить Вам за 
цю милосердну любов і благословить! З пова-
гою і молитвою, владика Михаїл (Бубній)

Charkov-Záporoží (římsko-katolická diecéze):
Слава Ісусу Христу! Отче, дякую за готовність 
допомогти. З повагою о. Григорій Семенков, 
Настоятель Кафедрального Собору (+ Павло 
Гончарук)

Charkov (ukrajinský řecko-katolický exarchát):
Щиро дякую Вам отче Мілош за турботу про 
біженців. З повагою і молитвою, владика 
Василій Тучапець



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.

Burundi
2. května 2022 – 5. června 2022

I  další měsíc zůstáváme modlitbou na africkém 
kontinentu a  ani tentokrát nepůjde o  stát, jenž 
by se mohl pochlubit dlouhodobým mírem či pro-
speritou. Jakkoli by cestovní agentury pravděpo-
dobně rády nabízely turistům tuto destinaci jako 
ukázku divoké africké přírody, většina evropských 
zemí, včetně České republiky, cestování do Burun-
di nedoporučují. 
Tato malá země obklopená mnohem větším Kon-
gem či Tanzanií sousedí také s  Rwandou, s  níž 
delší dobu tvořila jedno soustátí, zejména v  ob-
dobí, kdy tato oblast byla součástí německého 
koloniálního území (1880–1923, od roku 1890 pod 
exoticky znějícím názvem Ruanda-Urundi) a  ná-
sledně pod správou Belgie, která se však už roku 
1925 pokusila předat poměrně velkou část řídicích 
pravomocí místním obyvatelům. Tito však nejsou 
schopni nalézt společnou řeč doslova i  obrazně: 
dvě hlavní etnické skupiny tvoří historicky starší 
pastevecký kmen Hutu a kastovně založený kmen 
Tutsiů, jenž v posledním století dokázal více spo-
lupracovat s Evropany, takže ve zmíněném soustá-
tí se jim logicky dostává větší prostor i  ve státní 
administrativě. Donedávna hlavní město Bujum-
bura na břehu nejhlubšího a druhého největšího 
afrického jezera Tanganika leželo právě v oblasti, 
kde převažovalo obyvatelstvo tutsijského původu, 
zatímco rebelující Hutuové, odmítající jak nadvlá-
du Evropanů, tak dominanci tutsijských Afričanů, 
tvořili většinu obyvatel na severu země a  také 
v dnešní Rwandě. Právě v ní docházelo v 50. letech 
20. století ke krvavým masakrům, kde si kmeny 
a  rodiny vzájemně vyvražďovaly členy v  několi-
ka pokoleních. Roku 1961 byl dokonce zavražděn 
dědic královského trůnu princ Louis Rwagasore, 
jenž usiloval o  spolupráci všech kmenových sku-
pin na společném území. Nedlouho poté se území 

Ruanda-Urundi dělí na dva samostatné celky, kte-
ré v  červenci 1962 vyhlašují státní samostatnost 
a  nezávislost na jakémkoli jiném státě. Svět tyto 
deklarace přijímá bez jakékoli prodlevy, i  v  oče-
kávání uklidnění politické nestability a zastavení 
krveprolití.
Nic z  toho se však nenaplnilo. Burundi zažívalo 
jeden puč a státní převrat za druhým a nepomoh-
lo ani to, že se z dědičného království roku 1966 
stala republika, kde je prezident jmenován na 
základě demokraticky vyhlášených voleb. Pádu 
monarchie předcházely vraždy členů královské 
rodiny následované masakry, při nichž v průběhu 
několika dnů zahynulo čtvrt milionu obyvatel, při-
čemž cílem byli zejména vzdělaní Tutsiové, jejichž 
životní styl byl považován za zradu národních tra-
dic. V  dalších letech se však několikrát karta ob-
rátila a obětmi vražd se staly celé rodiny a vesnice 
obývané Hutuy.
Řešení složité a  neklidné vnitropolitické situace 
nepřišlo ani poté, co byl v  Burundi v  roce 1976 
vyhlášen výjimečný stav a  zákaz nočního vychá-
zení (ten trval až do dubna 2006), ani roku 1981, 
kdy byla přijata nová ústava, zaručující absolutní 
vládu jediné politické straně, která vyhraje volby. 
Nevyšly ani pokusy zajistit stabilitu zákazem ja-
kýchkoli náboženských aktivit a zatýkáním všech 
odpůrců prezidenta a vlády. V roce 1987 padla vlá-
da, ústava, prezident a  následovaly další desítky 
tisíc zavražděných i uprchlíků. Zdálo se, že nová 
ústava z  roku 1991, zajišťující mnohostrannou 
a  neetnickou vládu i  parlament, přinese v  zemi 
mír. Už v roce 1993 po vraždě prezidenta Ndadaye 
však vypukla občanská válka, trvající až do roku 
2005, kdy jsou do země přizvány jednotky OSN. 
Ani poté však nelze říct, že by přestalo násilí a na-
stal tolik potřebný klid. A  právě za tuto zemi se 
budeme modlit v květnu.

Večer věnovaný Burundi – 2. května 2022:
17:30 mše svatá s  úmyslem za Burundi; 18:15 pre-
zentace základních informací (Kristián Šanta), 
historických a náboženských souvislostí (P. Miloš 
Szabo) a monitoring současného dění v zemi (Jiří 
Václavek)
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Představují se členové pastorační rady 
farnosti:

Matej JENDROĽ, zvolený zástupce pasto-
rační rady
V lete 2005 ma poslali z ďalekého východu až 
z Košíc na služobnú cestu do Prahy. Dokedy? 
Odpoveď bola: do Vianoc. Súhlasil som. Pre-
šli prvé, druhé… Na šieste sme si už s mojou 
manželkou Dankou povedali, že definitívne 
ostaneme v Prahe.
V Košiciach som rád chodil do Dómu sv. Alž-
bety. Je to kostol, ktorý je najväčší na Sloven-
sku, takže ak budete mať cestu do môjho 
rodného mesta, určite ho navštívte. Preto 
som kostol s  podobnou atmosférou hľadal 
aj v  Prahe. Prešli sme si rôznymi kostolmi. 
Nakoniec sme dlhší čas navštevovali večerné 
nedeľné omše u Sv. Antonína. Obľúbili sme 
si tam P. Kánského a  radi sme tam chodili. 
Čo je podobné s košickým Dómom je aj to, že 
tam je vždy zima, dokonca aj v lete.
V  roku 2008 sme sa presťahovali na Podba-
bu a našli sme malý kostol, ktorý v tej dobe 
patril práve pod farnosť sv. Antonína. Zistil 
som, že aj malý kostolík má svoje čaro. Keď 
sme ku Gothardovi začali chodiť pravide-
lnejšie (čo bolo cca v roku 2008 - 2009), tak 
tu nebolo mladých rodín, ale stále sme sa tu 
cítili dobre.
Keď prišiel do farnosti otec Miloš, tak ma 
pred prvou grilovačkou v  nedeľu náhodne 
oslovil, či nemám gril a či by sme mohli prísť 
a  pomôcť s  farským táborákom. V  ten deň 
začínala grilovačka cca o  16.00. Maťka aj 
Mirku sme uložili k  poobedňajšiemu spán-
ku a  skoro sme nestihli doraziť načas. Mir-
ka mala vtedy iba pár týždňov. Tak sa začali 
moje „aktivity“ u  nás u  v  kostole u  Sv. Go-
tharda. Keďže rád varím, tak som sa zapájal 
aj  do ďalších grilovačiek. Dokonca niektorí 
zo staršej generácie si mysleli, že som profe-
sionálny kuchár, a  ja som pritom profesiou 
niečo úplne iné: IT špecialista.
Asi to bolo tým, že som sa pri aktivitách 
osvedčil a  že bývame relatívne blízko, tak 
som dostal na starosť faru – komunitné cen-
trum. Najprv som mal z  toho obavy, že čo 

to všetko vlastne bude pre mňa znamenať 
a ako to bude časovo zasahovať do môjho ro-
dinného života a práce. Musím sa priznať, že 
je to príjemné spestrenie mojej práce, keďže 
väčšinu dňa sedím za PC. Sem tam je potreb-
né niečo skontrolovať, opraviť, upratať, do-
plniť. Naše deti (Maťko, Mirka a Gabko) mi 
s tým veľmi radi pomáhajú. Fakt je, že či sa 
vyskáču na detskom ihrisku alebo pri fare, 
je im vlastne jedno. Hlavne vidia, že ono sa 
to samo neurobí. Dlhý čas mi v správcovstve 
pomáhala aj manželka Danka, ktorá sa stre-
távala pravidelne s mamičkami na fare. Od 
septembra však už nastúpila do práce, naj-
mladší Gabriel do škôlky, tak mi jej pomoc 
s farou trochu chýba.
Skvelým doplnkom k  tomu, aby som vedel, 
čo sa na fare chystá a  vedel prispievať aj 
do jej prípadného rozvoja je to, že som čle-
nom farskej pastoračnej rady. Tá mi dala tú 
dôveru a česť, že ma vyslala ako zástupcu do 
ekonomickej rady farnosti. Obe členstvá ma 
napĺňajú a dávajú mi viac ako si berú môjho 
času.
Vo farnosti som mal možnosť spoznať skve-
lých ľudí a vždy keď tu prídem aj s rodinou, 
tak si máme čo povedať.
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Milí čtenáři, 
rádi bychom se s  vámi podělili o  část kázání 
papeže Františka. Jde o velmi silný apel, který 
bychom si měli vždy uvědomovat.

Z promluvy papeže Františka na Květnou nedě-
li 10. 4. 2022:
V oné nejtěžší chvíli svého ukřižování Ježíš pro-
žívá své nejobtížnější přikázání: lásku k nepřá-
telům. Pomysleme na někoho, kdo nás zranil, 
urazil, zklamal; kdo nás rozhněval, nepochopil 
nás, nechoval se příkladně. Jak dlouho se zao-
bíráme tím, že nám tento člověk ublížil! Stejně 
jako se zabýváme svým nitrem, abychom si 
lízali rány, které nám zasadili druzí lidé, život, 
dějiny. Ježíš nás učí, abychom neuvízli v  této 
sebelítosti a  ublíženosti, nýbrž reagovali, pro-
lomili jejich začarovaný kruh, odpovídali na 
životní hřeby láskou a na nenávistné údery pro-
míjejícím pohlazením. Musíme si však položit 
otázku: jako Ježíšovi učedníci následujeme své-
ho Mistra, anebo se řídíme záštiplným pudem? 
Chceme-li prověřit svou příslušnost ke Kristu, 
zvažme, jak se chováme ke člověku, který nás 
zranil. Pán nás žádá, abychom se nezachovali 
tak, jak se nám zachce či jak to dělají všichni, 
nýbrž tak, jak se On vztahuje k nám. Žádá, aby-
chom zlámali okovy onoho: „Mám tě rád, když 
mě máš rád ty; přátelím se s tebou, když jsi můj 
přítel; pomáhám ti, když mi pomůžeš“, a nahra-
dili je slitovností a  milosrdenstvím vůči všem, 
protože Bůh spatřuje syna v  každém člověku, 
nedělí nás na dobré a špatné, přátele a nepřáte-
le. Jsme pro něj všichni milovanými dětmi, které 
si přeje obejmout a jimž chce odpustit. I při oné 
pozvánce na svatební hostinu svého syna pán 
vysílá své služebníky na rozcestí, aby pozvali 
všechny lidi, bílé i černé, dobré i špatné, zdravé 
i nemocné, všechny. Ježíšova láska se vztahuje 
ke všem lidem, nikoho neupřednostňuje. Pri-
vilegiem každého z  nás je skutečnost, že jsme 
milováni a bylo nám odpuštěno.
Papež František v  kázání na Květnou neděli 
opakovaně vyzýval k  ukončení války na Ukra-
jině, vybraný úryvek je toho příkladem. Dnes 
však pro nás může inspirací i  z  mnoha jiných 
úhlů pohledu.
Nyní prožíváme dobu velikonoční, více než kde 
jindy si připomínáme Kristovo vzkříšení. Na 
první pohled se může zdát, že je všechno ve 
starých dobrých zajetých kolejích…  Ukrajin-
ština znějící okolo nás zevšedněla, válka… kdo 
ví, jak to vlastně bylo… 
Ve světle přikázání lásky a  ve světle Kristova 

vzkříšení však nebuďme těmi, kdo si uměle vy-
tvářejí nepřátele a zapomínají hledat a vnímat, 
kde je pravda, buďme i  nadále ohleduplní jak 
k uprchlíkům, tak k sobě navzájem, všímejme 
si jeden druhého, navštěvujme se, mluvme spo-
lu, buďme spolu!
S  radostí ze vzkříšení Krista, dříve Kristova 
vzkříšení,

František a Anežka 

P. S. Začátkem března proběhla materiální 
sbírka pro uprchlíky z řad ukrajinských Romů, 
kteří momentálně bydlí v  domově ve sloven-
ském městě Gabčíkovo. Předmětem sbírky byly 
konkrétní komodity denní potřeby, o  které 
jsme byli zprostředkovaně požádáni. Od naší 
fary odjela dvě přeplněná osobní auta. Všem 
moc děkujeme!
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4. května 2022
144. DALŠÍ ZÁKONY O OBĚTECH
Leviticus, kap. 7

Zatímco v předchozích kapitolách jsme se moh-
li dozvědět nejen o předpisech, které má zacho-
vávat obětující i kněz, když přináší oběti zápal-
né či potravinové, ale i o jejich smyslu a obsahu, 
tentokrát se na stejné oběti podíváme z pohle-
du kněze, jenž má oběti od ostatních lidí přebí-
rat a předkládat je Bohu. Vzhledem ke staroby-
losti biblického textu je zvláště pozoruhodnou 
informací, že v případě způsobené škody nesta-
čí udělat něco pro smíření s  Hospodinem, ale 
je zapotřebí ještě myslet i na odškodnění. Nám, 
žijícím v době, kdy skutečnost náhrady je zako-
tvena i v občansko-právních a trestních předpi-
sech, to sice přijde jako samozřejmost, nicméně 
uprostřed pohanského a orientálního chápání 
chodu světa starověku jde o  zcela výjimečný 
právní prvek. Aby při přinášení obětí nedochá-
zelo k  bezpráví, Písmo také řeší, jaký podíl si 
mohli z přinášených obětí ponechat kněží, kte-
ří neměli žádný jiný příjem a zisk.   

11. května 2022
SDÍLENÍ
Leviticus, kap. 1–7

Bible je Slovo, o  němž jako křesťané věříme, 
že je inspirováno přímo Bohem a napsáno pro 
všechny generace, nejen pro ty, kteří ho četli 
a  poslouchali jako první. Důvodem existence 
Písma je tedy Boží péče o člověka, protože svým 
Slovem mu sděluje nejen fakta o své existenci 
a  události ze života vyvoleného židovského 
lidu, ale především svou vůli, jak se má člověk 
chovat v úplně konkrétních životních situacích. 
I přesto, že v knize Leviticus jde o texty, které 
byly definitivně redigovány někdy před 6. stole-
tím před příchodem Krista, jsou natolik adres-
né do každé doby, že je vhodné a důležité, aby 
si je osvojil i dnešní křesťan. Poté, co v předcho-
zích týdnech kněz vysvětlil nejzákladnější poj-
my i  okolnosti, v  nichž bylo prvních sedm ka-
pitol Třetí Mojžíšovy knihy sepsáno, následuje 
vzájemné sdílení všech, kteří Písmo čtou a jsou 
otevřeni pro jeho výklad. Protože Bible se má 
a dá číst i žít pouze ve společenství.

18. května 2022
145. VYSVĚCENÍ KNĚŽÍ
Leviticus, kap. 8

To, že si každý z nás k něčemu nárokuje vlast-
nictví, nám přijde jako zcela běžná a  jasná sa-
mozřejmost. Bůh jako stvořitel všeho a  všech 
má právo vlastnit celý vesmír a každého z nás. 
Proto nás nesmí překvapit, že v Bibli nalézáme 
předpisy, které označují místa, časy, předměty 
i osoby, které zvláštním způsobem patří Bohu 
a  na něž si Bůh činí nárok. Překvapivě však 
tyto předpisy nejsou primárně určeny pouze 
kněžím, ale i zbytku obyvatelstva. Právě jim má 
speciální zasvěcení, tedy vyjmutí ze světského 
užívání, připomenout skutečnost, že všichni 
jednou vše opustí a  zůstane jim jen to, co si 
ponesou před Boha. Protože kněží se stávají vy-
volenou třídou, která má propojovat pozemské 
záležitosti s Božími a lidem ohlašovat Boží vůli, 
je vlastně přirozené, že do této třídy se dostá-
vají nikoli samovolně a z vlastního rozhodnutí, 
ale přijetím shůry. Samotnému aktu zasvěcení 
mají být přítomní i ostatní lidé, protože kněží 
jsou dáni jim a pro ně. 

25. května 2022
146. ZASVĚCOVACÍ BOHOSLUŽBY
Leviticus, kap. 9

I když svátostné kněžství, které má své kořeny 
teprve v  Ježíšově rozhodnutí ustanovit apošto-
ly jako pokračovatele některých jeho božských 
schopností (odpouštět hříchy, proměňovat 
chléb a víno, zprostředkovávat svátosti aj.), ně-
které vnější formy i jejich působení překvapivě 
nalézáme již ve  starozákonních textech. Při 
čtení deváté kapitoly leckoho může napadnout 
určitá paralela mezi svěcením a primicí. Zatím-
co první obřad kněze ustanovuje, tím druhým 
se veřejně ujímá své služby. Mezi oběma obřady 
uplynul týden jakéhosi duchovního soustředě-
ní. Áron začíná konat kněžskou službu za sebe 
i za lid, přičemž vrcholem této služby je setkání 
se zjevujícím se Hospodinem. Lid se této bo-
hoslužby také účastní, přičemž vrcholem jeho 
účastí je přijetí Hospodinova požehnání, které 
jim Áron po skončení oběti má udělit. 
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Často mě přepadne smutek, když při návštěvách 
některých evropských měst vidím, jak při mši 
k oltáři kráčí kněz samotný, bez jediného asistu-
jícího ministranta. I  když pak kněz (nebo dokon-
ce i  biskup) vystřihne perfektní promluvu, celá 
mešní liturgie je poznamenána obrovskou izolací 
a osamělostí. Od počátku církve bylo pro křesťany 
velkou ctí, když mohli pomáhat s přípravou mše, 
a od počátku církve také můžeme vysledovat, jak 
vypadalo rozdělení úkolů jednotlivých přítomných 
mužů. Zatímco ženám většinou náleželo postarat 
se o  vše, co bude během liturgie potřeba, muži, 
podle Ježíšova rozhodnutí povolaní ke službě 
u oltáře, vykonávali dle svého povolání různé úko-
ly. Vedle biskupa (a později i kněze) stával jáhen 
(diákon), jenž byl jinak mimo mši svatou pověřen 
v konkrétní obci péčí o charitu, o nuzné a potřeb-
né. Nešlo o krátkodobou a dočasnou práci, byla to 
celoživotní služba, s níž se většinou také pojilo ne-
násilné ohlašování víry těm, kterým jáhni sloužili. 
Aby to bylo s Ježíšovou milostí, a nejen podle lid-
ských schopností a nadání, diakonát byl od počát-
ku brán jako svátost, pramenící z plnosti svátostí 
kněžství.
Kromě kněžské a jáhenské služby, které byly jasně 
definovány už samotnou Biblí, zde byla různá civil-
ní zaměstnání, jimiž se živili ostatní věřící, a ti do 
mešní liturgie byli vtaženi podle toho, čím vynikali 
anebo k čemu pociťovali užší vztah. Akolyté pomá-
hali zvláště s přípravou a roznášením eucharistie 
tam, kam se kněz ani jáhen nemohli dostat, lektoři 
byli zdatní obecně v četbě a přednesu biblických 
textů, další pomáhali s kadidlem či svícemi apod. 
Rodina anebo ti, kteří křesťanské společenství 
hostili, si brali na starost pohoštění po skončení 
mše anebo aspoň připravili prostory pro vzájemné 
pobytí a komunikaci.
Proto misál zdůrazňuje, že zejména o  nedělích 
a svátcích by i dnešní společenství, které se schází 
na slavení mše svaté, mělo vypadat obdobně: pří-
prava a pomoc při mši nesmí být pouze záležitostí 
kněze, ale celé křesťanské rodiny, která se rozšiřu-
je o další nové členy křtem dětí i dospělých. Jsem 
rád, že jsme se u Sv. Gotharda i díky vašemu po-
chopení a přijetí mého pozvání mohli opět vrátit 
k přerozdělení služeb během nedělní liturgie, po-
čínaje přípravou čtení přes výběr finančních darů 
až po závěrečné symbolické sousto venku u boční-
ho vchodu. A že téměř žádná mše u nás není bez 
ministranta.
     
Pokračování Všeobecných pokynů 
k římskému misálu:

A) Mše bez jáhna
Úvodní obřady

120. Když se lid shromáždí, kněz a  přisluhující 
oblečení v  posvátná roucha přistupují k  oltáři 
v tomto pořadí:
a) přisluhující s kouřící kaditelnicí, pokud se uží-
vá kadidla;
b) přisluhující nesoucí rozžaté svíce a mezi nimi 
akolyta nebo jiný přisluhující s křížem;
c) akolyté a ostatní přisluhující;
d) lektor, který může nést poněkud pozdvižený 
evangeliář, nikoli však lekcionář;
e) kněz, který bude slavit tuto mši.
Používá-li se kadidla, dříve, než průvod vyjde, 
kněz nasype kadidlo do kaditelnice a  požehná 
znamením kříže; nic přitom neříká.

121. Zatímco se průvod ubírá k  oltáři, zpívá se 
vstupní zpěv.

122. Když přijdou k  oltáři, kněz a  přisluhující 
udělají hlubokou úklonu.
Byl-li v průvodu nesen kříž s podobou ukřižova-
ného Krista, může se postavit vedle oltáře, aby 
posloužil jako oltářní kříž — ten však má být 
pouze jeden; jinak se odloží na důstojné místo. 
Svícny se umístí na oltář nebo vedle oltáře. Evan-
geliář je chvályhodné položit na oltář.

123. Kněz přistoupí k oltáři a uctí jej políbením. 
Potom kněz může okouřit kříž a oltář a při tom 
oltář obchází.

124. Po skončení tohoto obřadu jde k  sedadlu. 
Po dokončení vstupního zpěvu, zatímco všichni 
stojí, znamenají se kněz i věřící znamením kříže. 
Kněz přitom říká: Ve jménu Otce i Syna i Ducha 
Svatého. Lid odpoví: Amen.
Potom kněz obrácen k lidu rozpíná ruce a zdra-
ví lid některým ze stanovených pozdravů. Kněz 
nebo někdo z  přisluhujících může také stručně 
uvést věřící do mše toho dne.

125. Následuje úkon kajícnosti. Potom se zpívá 
nebo říká Kyrie.

126. Při bohoslužbách, při kterých je to předepsá-
no, se zpívá nebo říká Sláva na výsostech Bohu.

127. Potom kněz vyzve lid k modlitbě — se sepja-
týma rukama říká: Modleme se. Všichni společ-
ně s  knězem se chvíli mlčky modlí. Potom kněz 
s rozpjatýma rukama říká vstupní modlitbu a po 
jejím ukončení lid zvolá: Amen.
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Pozoruhodné události roku 1841 

str. 48 – slp. 1

Tento rok se vyznačoval zvláště tuhou zimou, 
která za mimořádných mrazů a jen s několika 
málo otepleními trvala od 5. prosince 1840 až 
do 7. března 1841. Ani velmi staří lidé si nebyli 
s to vzpomenout na tak tvrdou a krutou zimu.
Značně nepříznivé počasí přetrvávalo také 
v  měsíci březnu a  v  první polovině dubna, ale 
od 18. dubna začalo být velmi teplo a teplé po-
časí trvá i nadále, takže lze oprávněně doufat 
v požehnané žně. V tomto roce byly též zbořeny 
domy č. p. 3 a  13, nacházející se v  osadě Před-
ním Ovenci, a poté od základu nově zbudovány. 
Přeslavní a milostiví páni stavové nechali
též opatřit kuchyň na faře v Předním Ovenci

str. 48 – slp. 2

novým šparhertem1 a  novým zimním oknem, 
kteréžto opatření již bylo velmi nutné, neboť
předtím bývala kuchyně natolik zakouřená, že 
se v ní už téměř nedalo přebývat. Při této příle-
žitosti byla též vyspravena obvodová zeď okolo 
bubenečského kostela.

Se svolením Nejdůstojnější kn. arcibiskup. kon-

sistoře č. j. 2747 z 30. dubna 1841 byla farářem 
v Předním Ovenci P. Karlem Ullickem [Uhlikem] 
2. května 1841 o 4. hodině odpolední posvěcena 
na vinici Kuchyňce v  osadě Malých Holešovi-
cích nová, zlatem zdobená pískovcová socha 
Sv. Jana z  Nepomuku, kterou nechal zhotoviti 
vlastním nákladem majitel této vinice, c.k. vo-
jenský hejtman pan Würtenberger. Stalo se tak 
v  přítomnosti početného zbožného shromáž-
dění dle předpisu Rituale Romano-Pragensis2, 
provázeno střelbou z hmoždířů, zpěvem nábož-
ných písní a modlitbou litanie ke Svatému Janu 
Nepomuckému. 

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

1 V překladu užitý dobový český termín je odvozen 
od německého „Sparherd“ (= doslova sporák), tj. 
ve významu „úsporný krb“ s plotnou, zpravidla na 
dříví či uhlí. Jde o slovo složené z výrazů sparen = 
spořit, šetřit a Herd = krb, ohniště.

2 Římský rituál, vydání pro pražskou arcidiecézi. 
Byl vydáván v Praze opakovaně od r. 1700; z textu 
kroniky nelze určit, jaké vydání bylo při svěcení 
použito.
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Setkávání hledajících / 6. 5. 2022
„Proste a dostanete, hledejte a naleznete…“ Před 
mnoha lety jsem byl zaskočen, když jsem si uvě-
domil, že tato Ježíšova slova nebyla adresována 
lidem, kteří ho neposlouchali, ale naopak jeho 
nejbližším učedníkům. Když jsem si to tenkrát 
uvědomil, ptal jsem se sám sebe, zda opravdu 
ještě hledám, anebo už mám pocit, že jsem našel. 
Zpočátku jsem neměl problém ani s tím, že jsem 
si na tuto otázku odpověděl kladně, že ano, už 
jsem našel. Problémem se však následně Ježíšovo 
Slovo stalo v dalším období – znamená to, že mě 
se už netýká, že už nemám či nemusím hledat? 
Přesně v té době jsem poprvé zažil velké zklamá-
ní od někoho v církvi. Nešlo o nic většího ani o nic 
menšího než přerušení jakýchkoli vztahů a  ne-
ochota se společně sejít a  povídat si. Důvod byl 
prostý – já zkrátka nejsem dostatečně dobrý ka-
tolík, natož kněz. Ta druhá strana to měla už jas-
né: hledat nepotřebovala. Já hledám doteď. Tato 
setkání jsou tedy určena nejen nepokřtěným či 
nezasaženým katolickou vírou, ale komukoli do-
spělému, kdo se ptá sám v sobě a hledá odpověď, 
i když se ke katolické víře hlásí po celý život.  

Pouť ke Sv. Gothardu / 8. 5. 2022
Stejně jako má svůj svátek každý z nás (a původ-
ně nešlo o oslavu či připomínku konkrétní osoby, 
ale o  vzpomínku a  oslavu svatého patrona, kte-
rého lidé dostávali při svém křtu), má svůj svá-
tek (tedy svého patrona) každá katolická farnost. 
Obec věřících v té konkrétní lokalitě se na tento 
den chystala dlouhé týdny: a to nejen přípravou 
slavnostní bohoslužby v kostele, ale i toho, co ná-
sledovalo po ní. Nakonec to jediné zůstalo v po-
vědomí lidí zejména na venkově dodnes: když se 
řekne pouť, vybaví se jim řada stánků s dobrota-
mi, zábavné koutky a  kolotoče či střelnice. Sku-
tečnost, že vše začínalo i končilo v kostele a u da-
ného světce, kterému byl zasvěcený jejich farní 
kostel, se pomalu vytrácela. Ve velkých městech 
se naopak zcela vytrácelo propojení poutní mše 
svaté s tím vnějším slavením, a tak se pouť poma-
lu přestala slavit jako hlavní sváteční den. Svatý 
Gothard má svůj svátek 5. května a nejbližší ne-
děli poté máme svatogothardskou pouť. Se vším 
všudy. Po skončení slavnostní mše v 10:30 pokra-
čujeme na kostelní zahradě opékačkou, skuteč-
nými hody, povídáním i zábavou, k níž nám opět 
po letech zahraje skvělá kapela Pavla Bartoše.

Májové pobožnosti / 13., 20., 27. 5. 2022
Měsíc květen je již tradičně zasvěcen Panně Ma-
rii. Tato forma úcty vyplynula ze soukromých 
bohoslužeb, které se konaly v  domácnostech: 
lidé si doma po večerech zpívali mariánské pís-
ně, modlili se k Ježíšově matce a vytvářeli si tak 
pobožnosti, kterým dnes říkáme lidová zbožnost. 
V  průběhu 18. století se v  italské diecézi Janov 
začaly tyto pobožnosti praktikovat i  v  místní 
katedrále a  oficiální svolení pro květen dostaly 

v  roce 1784, kdy se po celý měsíc květen, každý 
večer, zpívaly a  recitovaly mariánské modlitby 
v  kamiliánském klášteře ve Ferraře. Z  Itálie se 
pak tento zvyk dostal rychle do Francie, Belgie 
a Rakouska a po vyhlášení katolického dogmatu 
o Neposkvrněném početí Panny Marie roku 1854 
se šířil po celém světě. Panna Maria jako Ježíšo-
va i naše Matka byla uctívána v měsíci, který se 
v češtině nazývá měsícem květů, z nichž začína-
jí kvést i zahradní růže. Zvláštní důraz kladl na 
mariánské májové pobožnosti papež Benedikt 
XV. po vypuknutí první světové války, kdy žádal 
věřící, aby se modlili za mír právě touto formou 
pobožnosti.  

Bohoslužba za krajinu / 28. 5. 2022
Poslední roky se mnohem více než kdy jindy mlu-
ví o přírodě jako ohrožené skutečnosti, kterou my 
lidé, jimž byla Stvořitelem svěřena, spíše využívá-
me, než chráníme. Dlouhá desetiletí na to upo-
zorňovali různí aktivisté, kteří někdy až bizarním 
způsobem poutali pozornost veřejnosti, i té, kte-
rá se o tom dozvídala ze stránek novin a časopi-
sů. Teprve poslední roky se touto otázkou zabývá 
i katolická církev, a  to i díky papeži Františkovi, 
jenž nám připomíná povinnost chránit přírodu 
jako velký dar Boží, jejž nedostala pouze aktu-
ální generace, ale celé lidstvo jako takové. Již po 
patnácté se na Praze 6, konkrétně na Sedleckých 
skalách nedaleko žlutě značené cesty ze Suchdo-
la do Roztok, koná ekumenická bohoslužba za 
krajinu, do níž se biblickým čtením a jeho výkla-
dem letos zapojí i bubenečský farář p. Miloš Sza-
bo. Přijďte i vy, udělejte si výlet, pohodlnou chůzí 
cca za 15 minut se na místo dostanete např. ze za-
stávek Budovec anebo Kamýcká. Více informací 
se dozvíte na www.drahan.chabry.cz.

Dětské odpoledne / 31. 5. 2022
Loni to byla první velká veřejná akce po dlouhé 
covidové pauze: děti, které nemohly chodit do 
školy ani do družin, se na bubenečské kostelní 
zahradě sešly, aby se nejen trochu „vybláznily“, 
ale aby si také zahrály různé společenské hry, 
získaly vědomostní body a  na závěr zasedly do 
trávy a zhlédly loutkové divadlo o pejskovi a ko-
čičce. Letos chceme tuto venkovní akci zopako-
vat, maminky se mohou spojit s našimi katechet-
kami Dankou a Kristýnou a připravit tak pro děti 
z farnosti zajímavé odpoledne. A aby nám nebylo 
smutno, strejda Honza Novák z Říše loutek zno-
vu zavítá do Bubenče i se svými kolegy, aby nám 
předvedli nezaměnitelné umění, které sahá až 
k  roku 1920 a  akademickému sochaři Vojtěchu 
Suchardovi, jenž vytvořil první loutky pro zahajo-
vací představení v bývalé školní kapli právě v bu-
benečské Sládkově ulici. Stoletou tradici  i samot-
nou existenci divadla ohrozila covidová epidemie 
a my můžeme být těmi, kteří se ji pokusí udržet 
i zachránit. Dětským smíchem i potleskem. A ma-
lým finančním příspěvkem nás dospělých.
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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 ne-
děle

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
zkouška sboru pondělí 18:30 
modlitba růžence úterý 17:00
biblický večer středa 18:30
májová pobožnost 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. 5. 2022   Modlitba za Burundi (18:15)

  3. 5. 2022   modlitba za zemřelé (18:05)

  5. 5. 2022   svátek svatého Gotharda (6:30)

  6. 5. 2022   výstav Eucharistie (17:00)

  8. 5. 2022   svatogothardská pouť (10:30)

15. 5. 2022   příprava k biřmování 5 (15:00)

15. 5. 2022   příprava rodičů ke křtu dítěte (17:00)

17. 5. 2022   příprava k manželství II. (18:30)

22. 5. 2022   zádušní mše za P. Johana Kautzkého (9:00)

24. 5. 2022   setkání katechetů (18:30)

28. 5. 2022   bohoslužba za krajinu (15:00)

31. 5. 2022   dětské odpoledne (15:00)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie


