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Vážení a milí farníci,
jak zareagujeme, když nás někdo o něco naléhavě prosí? Správná odpověď je nabíledni,
protože ve slově naléhavý je vyjádřena i síla
a určitý tlak na adekvátní reakci z naší strany:
když můžeme, naléhavé prosbě vyhovíme. Kdo
však má právo na to, aby nás naléhavě o něco
prosil, žádal, nebo nám dokonce něco přikazoval? Už když píšu ta dvě poslední slova, nemám z toho dobrý pocit. Prosit – to ještě ano,
ale žádat, nebo dokonce přikazovat? Tyto termíny nejen že nejsou populární, ale ukazují se
být i nevhodné. Samozřejmě vůči nám: může
nám někdo něco přikázat? Bůh? Nadřízený?
Stát? Církevní představitel? Může prosit, to
ano. V prosbě je totiž zahrnuta i naše dobrovolnost, zda mu vyhovíme. Když se ale žádá nebo
přikazuje, naše libovůle jde bokem, a ať se nám
to líbí nebo nelíbí, neexistuje jiná varianta než
vyhovět a poslechnout.
Prožíváme nejistou dobu a čekáme, že se o nás
někdo postará. Nějak bude, a když ne, vyjdeme
do ulic a vyžádáme si to. Demonstrace a protesty patří do demokratické společnosti, zejména
tehdy, když se děje bezpráví. Ale lze tím vyřešit
všechny problémy? Zastavíme tím válku, chudobu, nenávist či zlobu? To vše se plíží až nebezpečně blízko kolem nás.
Zpět k naléhavým prosbám a žádostem: když
se učedníci ptali Ježíše na rostoucí zlo kolem
nich, odpověděl jednoznačně, že je naléhavě
nutné přemáhat ho modlitbou a půstem, tedy
vědomým odříkáním. Od té doby, co je na římském Petrově stolci papež František, nás každý
měsíc naléhavě žádá, abychom se s ním každý
den modlili za to, co nosí na srdci (a tyto jeho
naléhavé úmysly jsou vždy vyvěšené na venkovní farní vývěsce). Když vypukla válka na Ukrajině, neprodleně nás katolíky vyzval, abychom
se celou Popeleční středu naléhavě a výjimečně postili a modlili se za mír, někde se kvůli
tomu dokonce otevíraly kostely na celý den
a celou noc. Je asi příliš odvážné zařadit se do
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tohoto výčtu, nicméně když jsem si před čtyřmi lety uvědomil, kolik politických a válečných
konfliktů je ve světě a že jejich počet neklesá,
ale naopak roste, a když jsem si uvědomil, že
svatogothardská farnost je farností většiny diplomatických zastoupení a velvyslanectví v ČR,
vnímal jsem to jako Boží znamení, že právě my
můžeme něco udělat pro bezpečnou a mírovou
budoucnost dětí a vnoučat. Nečekat se založenýma rukama a pasivně čekat, že „bude dobře“.
Více než dva a půl roku naléhavě prosím, abychom se spolu modlili. Nejen za státy a národy, kde je mír, ale především za ta území, kde
je přítomna ona pomyslná rozbuška, která
může kdykoli zasáhnout, zranit a zabít. V létě
se modlíme za oblasti, které nejsou státy, ale
které si svou nezávislost částečně anebo úplně
svévolně vyhlásily. Anebo ji kdysi měly a ztratily.
Anebo o ni usilují, ale nikdo je neuznává. Právě
tato geografická či politická seskupení jsou
určitou hrozbou, kterou je potřebné ochránit
Božím požehnáním a nepokojům zabránit třeba modlitbou. Jenže – když jsme se loni modlili
za Ázerbájdžán, protestovali někteří Arméni,
když jsme se modlili za území Abcházie, vzneslo protest gruzínské velvyslanectví. Tyto protesty proti modlitbě za území a národy, které
se chovají jinak, než si to přeje jejich politický
protějšek, ještě více potvrdily, jak blízko máme
ke konfliktům a válkám.
Naléhavě tedy prosím: pojďme se spolu modlit za svět, za bezpečí, za budoucnost. Nepodceňujme sílu každodenní modlitby spojené
s osobní obětí. I letos se budeme modlit za více
či méně problematické územní celky, z nichž
největší rozruch asi zaznamená modlitba za
mezinárodně neuznaný Arcach. Neřešíme politickou otázku, jen si uvědomujeme, že právě
tam se stále hromadí ozbrojení vojáci a stačí
tak málo, aby se opět střílelo a zabíjelo.
Abychom se s daným územím či národem lépe
seznámili, snažím se každý měsíc nejen zorganizovat vzdělávací večer, ale i vyhotovit dva
poutavé informační panely. S prosbou, aby ani
děti, ani dospělí nepřesouvali magnetky a respektovali tak i ty hodiny námahy a práce, co
mě ta příprava a instalace stojí. Když jsem před
časem sundával materiály o Bulharsku, na druhé straně bulharského Otčenáše jsem objevil
zajímavý úkaz: někdo si během bohoslužby posloužil materiálem jako papírem pro hru oblíbených lodí…
Nevím, zda je to k smíchu… A zda je to také
jistý druh odpovědi na to, když někdo naléhavě
o něco prosí…

B O H O S L O V E C 		
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Milí farníci,
ačkoli, jako pokaždé, vzniká tento můj příspěvek už v první polovině měsíce, mohu s klidem
říci, že květen je s přehledem nejnabitější měsíc celého formačního roku. Kmitáme tak od
akce k psaní seminárek, abychom vzápětí opět
vyrazili někam ministrovat nebo jinak pomáhat.
Člověk by si pomalu ani nevšiml, že se o slovo
začíná hlásit léto, nebýt jeho lechtivých paprsků. Jejich přítomnost a sílu jsem si uvědomil,
až když jsem se jednou zpotil při nešporách, nosti, která historicky byla křesťanská a do jiskteré byly navíc za světla. Záhy se pak promě- té míry v ní jsou stále přítomny některé prvky
nila i naše móda, sem tam se začaly objevovat
víry, ovšem ty mohou často být spíše přítěží.
kraťasy pod klerikami a vyhrnuté rukávy se
Další významnou událostí v našem životě bylo
staly každodenní nutností.
přijetí služeb lektorátu a akolytátu druháZe všech událostí, které jsme zatím absolvovali, ky, resp. třeťáky. Služby přijíždí udělit biskup
bych některé opět rád vypíchl. V sobotu před
a k našemu potěšení jím letos byl o. biskup
nedělí Dobrého Pastýře jsme vyrazili na Svatou
Herbst, který pro nás byl v nabitém programu
Horu u Příbrami na každoroční pouť za nová
krásným osvěžením na duchu. Jak poznamenal
duchovní povolání. Tradičně jsme vedli křížo- jeden z bratří, a jistě mu i vy dáte za pravdu:
vou cestu a při mši svaté pak byli dva bratři „Kdo se s otcem Kájou jednou potkal, vždy se
z komunity přijati otcem arcibiskupem jako
těší na další setkání s ním.“ Navíc je třeba nekandidáti jáhenského a kněžského svěcení. Ta- zapomenout, že už tu notnou chvíli nemusel
kový krok, ač může být vnímán jen jako forma- mezi námi otec biskup být, o to větší radost
lita, je významným veřejným vystoupením ve
jsme z chvil s ním strávených měli.
vztahu k církvi a měl by přijít po dozrání roz- Když čtete tyto řádky, máme za sebou ještě
hodnutí pokračovat v nastoupené cestě našeho
řadu dalších akcí a také už minimálně jeden
povolání. Proto se kandidátem bohoslovec stá- týden zkouškového období. Na blížící se konec
vá u nás nejdříve ve třetím, často i pozdějším, formačního roku nás upozornil alespoň závěročníku. Právě první roky jsou ještě stále silně
rečný pohovor s našimi představenými. Až když
zaměřeny na poznání nároků služby a rozlišení
jsem se na něj připravoval, došlo mi, kolik se
ryzosti povolání v dialogu modlitby.
toho vlastně za uplynulý rok stalo. V čem jsem
Na druhý den v neděli Dobrého Pastýře jsme
se posunul, jaká témata, která čekala, jsem vyse následně po dvojicích rozjeli do různých far- řešil nebo alespoň otevřel. V každodenním shoností po celé diecézi a absolvovali jsme kolečko
nu, který jsem zažíval, nebylo moc času si cenedělních mší svatých s místními duchovními
lou tuto paletu uvědomit. Náš rytmus by se dal
správci. Hlavním smyslem této iniciativy je
popsat jako dlouhé dny, ale krátké týdny, které
vzájemné povzbuzení se při setkání s věřícími
plynuly, zvlášť v druhém semestru, neuvěřia s kněžími, stejně jako pohled do reality, která
telnou rychlostí. I proto se těším na červenec,
se nám může v semináři během studií ztrácet
který bych měl mít volný, a tak si jej pokusím
z dohledu. Opět v nás zarezonovala skuteč- prožít i ve volném tempu, abych stihl zaostřit
nost, kterou s námi často kněží sdílejí. A sice, na to, co bylo, a na to, co má být dál.
že v čase, kdy se naše generace stane, dá-li Pán,
kněžími, nás bude čekat prakticky výhradně
misijní práce. Navíc se specifikem naší společ-

K U R Ý R
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Již tradičně se v naší farnosti v postní době
webu www.karmeldrasty.eu můžete sledovat,
koná tzv. postní kasička. Čtyřicet dnů se mno- co se u nás – i díky Vám – děje nového. Kdybyste
zí z nás nejen zříkají něčeho abstraktního, ale
nás chtěli v Drastech navštívit, můžete přijet na
vědomě a konkrétně si odříkají to, co v jiném
některou z veřejných bohoslužeb, které máme
ročním období považují za samozřejmost. v provizorní kapli o sobotách v 7.15 h a o neděA aby nešlo o pouhé sebetýrání, ale o skutečný
lích v 8 h, na Svatodušní vigilii pak ve 20 h; nebo
skutek lásky, takto ušetřené peníze pak věnu- se účastnit některé z pravidelných sobotních
jeme někomu, kdo má nedostatek. V jakékoli
brigád.
podobě.
Pastorační rada farnosti na svém prvním letoš- Dovolujeme si připojit ještě jednu prosbu: V lením zasedání odsouhlasila, že svatogothard- tošním roce u nás začal přes týden pracovat
skou postní kasičku roku 2022 věnujeme sest- p. Vladislav Maroušek, který nám pomáhá
rám karmelitkám, které po více než 200 letech
s menšími stavebními pracemi v areálu. Protoodcházejí z pražských Hradčan a s sebou si
že je prací hodně, moc by mu pomohlo, kdyby
berou i legendární ostatky Matky Elekty. Za- k sobě měl alespoň 1–2 muže, kteří by mu pomátímco v době, kdy opouštěly původní místo ma- hali. Stále se potýkáme s nedostatkem financí
lostranského kláštera u Sv. Josefa, byly Hrad- na stavbu kláštera, proto není v našich možčany tichou oázou na okraji zájmu veřejnosti, nostech zaplatit další dvě pracovní síly. Napaddnes je Hradčanské náměstí jednou z nejruš- lo nás, že by se třeba mohli najít schopní muži
nějších turistických lokalit. A tak v duchu svých – důchodci, kteří by byli ochotni sem přijet pozakladatelů odcházejí opět do ticha a začínají
moci. Chápeme, že může být těžké najít někobudovat klášter od úplného základu, doslova
ho, kdo by k nám jezdil pracovat každý den, ale
„na zelené louce“. Jako místo si zvolily Drasty
třeba by byl někdo ochoten jezdit pravidelně na
nedaleko Klecan.
1–2 dny v týdnu. Pokud by se takových dobroVe velikonočním oktávu jsme jim přispěli část- volníků našlo více, mohl by se celý týden takto
kou 27.000.- Kč. Zde je jejich odpověď:
zaplnit.
Pokud by se nějaký zájemce našel (i o jednorázovou či nepravidelnou pomoc), prosíme, aby
Vážení farníci,
se nám přihlásil na mailovou adresu: karmel.
svjosef@centrum.cz.
chtěly bychom Vám ze srdce poděkovat za Vaše
příspěvky na stavbu našeho kláštera v Dras- Mockrát děkujeme a pamatujeme na Vás
tech. Velmi si Vaší podpory vážíme. Na našem
v modlitbě.

M O D L I T B A

Z A
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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.
Kromě mezinárodně uznaných států je ve světě
několik menších i větších společenství či národů, které se z různých důvodů ocitly v určité
izolaci, ať už ekonomické či politické. Ostrovy,
ale i kontinentální území, jejichž obyvatelstvo
buď usilovalo o vyhlášení státní nezávislosti,
ale nebylo jim vyhověno a jejich samostatnost
buď neuznává žádný jiný stát či pouze několik
států, anebo se nacházejí v situaci, kdy s nimi
jejich mateřská země udržuje minimální kontakt, což může v budoucnu způsobit velké problémy.
Protože tato území jsou tedy mnohem větším
rizikem občanských nepokojů, válek či mezinárodních sporů, letní měsíce budeme v modlitbě
věnovat právě jim.
Americká Samoa
6. června 2022 – 3. července 2022
Je velmi pravděpodobné, že jste o tomto americkém území nikdy neslyšeli, a pokud ano, tak jste
si o něm nedokázali nic představit, snad kromě
matného dojmu, že jde o nějaký ostrov či ostrovy
v Tichém oceánu. Už tato lokalizace je velmi divná: Americká Samoa je mnohem blíže k Austrálii či Novému Zélandu než ke Spojeným státům
americkým. Jde tedy o jeden z amerických států?
Anebo zde máme co do činění ještě s posledními
stopami kolonizace, a to ve 21. století? A proč se
vlastně máme za toto území modlit, když nejde
o samostatný a nezávislý stát?
Vysvětlení nám dává samotný název ostrovů, a to
v obou jeho slovech. Samoa – bez přívlastku si můžeme vybavit samostatný stát v Tichomoří, jenž
pod vlastní vlajkou vystupuje na všech mezinárodních akcích. Tato země získala nezávislost na
Novém Zélandu roku 1962 a od té doby si žije svým
vlastním životem jako napůl monarchie a napůl
parlamentní republika. I když oficiálně v Samoi
vede vládu premiér, ve skutečnosti se stejně radí
s náčelníkem starobylého samojského kmene.
A právě tento kmen spojuje samojské souostroví,
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rozdělené na sklonku devatenáctého století mezi
Německo a USA, tedy státy, které neměly příliš
velkou kolonizační historii ani zkušenosti. Možná
právě proto už nedocházelo k zotročování domorodých obyvatel, ale k obsazování nových území
vedly spíše ekonomické zájmy. O východní část
ostrovů přišli Němci s prohranou první světovou
válkou a obsadil ji Nový Zéland. Západní ostrovy
nadále ovládaly Spojené státy, které zde nejen
investovaly do rozvoje průmyslu, ale strategicky
důležité místo v Pacifiku začaly využívat i jako důležitou vojenskou základnu pro případ nepřátelských napadení, což zejména v době kolem druhé
světové války lze chápat z jedné strany jako výhodu, ze strany druhé jako hrozbu. Samojci tedy žijí
jak na zmíněných ostrovech, tak v novozélandském Aucklandu a spojuje je stejný jazyk, kultura i tradice. Naopak rozděluje je odlišná politika,
zahraniční postoje i ekonomická situace.
Zatímco bývalá Západní a dnes nezávislá Samoa
je řazena mezi chudé rozvojové země, její východní soused díky propojení s Amerikou každoročně
hospodaří s velkým přebytkem. I přesto, že jde
o území spravované Spojenými státy, není Americká Samoa jedním z rovnocenných států: příčinou
je již výše zmíněný statut domorodých náčelníků.
Ačkoli o to americká vláda již v roce 1949 stála
a Kongres USA téměř jednomyslně začlenění Samoy do svazku amerických států schválil, proti
tomu se postavili místní náčelníci a jejich stanovisko je potřebné brát vážně: jednou začleněné
území totiž již nemůže být vyčleněno, považuje
se za trvalé. A tak si Americká Samoa uchovává
do budoucnosti stále otevřená vrátka pro případ,
že se bude chtít osamostatnit. Zatím však jsou její
obyvatele věrnými americkými obyvateli, i když
nikoli občany. A v přepočtu na procenta právě
z tohoto území se rekrutuje nejvíce vojáků do
americké armády.
Večer věnovaný Americké Samoi – 6. června 2022:
17:30 mše svatá s úmyslem za Americkou Samou;
18:15 prezentace základních informací, 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 ekonomické rady farnosti:
Jan M. ŽĎÁREK, zapisovatel ekonomické
rady
Milí farníci,
je to přesně šest let, co mě otec Miloš
nedlouho po svém příchodu ke Sv. Gothardu pověřil službou v naší ekonomické radě.
Shodou okolností se také stalo, že jsem byl
na začátku vybrán jako zapisovatel rady,
a toto pověření trvá doposud.
Při vzpomínání, jak to bylo tehdy a kam jsme
se mezitím společně dostali, jsem si připomněl, jaké přímluvy zazněly v neděli před
prvním zasedáním tehdy nově ustanovené
rady. Ačkoliv jsme na naší společné cestě
o mnoho let i událostí dále, stále mi přijdou
aktuální.
Uvažte sami: aby nám jako společenství nechyběla odvaha i důvěra v Boží pomoc, aby
se nikdo nepovyšoval nad druhé, aby se
mladí a staří učili vzájemné úctě a podpoře
a také aby se členové ekonomické rady dokázali společně i soukromě modlit za nalezení nejlepších řešení problémů v souladu
s Boží vůlí.
Mnoho z vás zažilo nebo přinejmenším z vyprávění ví, jak aktivně se otec Miloš po svém
příchodu začal angažovat v rozsáhlých změnách v životě farnosti, jak po duchovní, tak
veskrze pozemské stránce. A i když se i díky
jeho zkušenostem a úsilí nakonec podařilo
řadu plánů realizovat, z jednání rady velmi
často odcházím s pocitem, že jsme pořád jen
jeden nebo dva kroky od startu a ty skutečně
velké úkoly nás teprve čekají.
Od počátku svoje členství v ekonomické
radě beru jako možnost nejen projevit svoje
názory, ale zejména jako možnost předkládat na správném místě k posouzení názory
vás, farníků. Otec Miloš je pozorný posluchač, ale nezvládne si vyposlechnout a prodiskutovat názory každého z nás jednotlivě.
Dává tedy smysl obracet se s konkrétními
připomínkami podle jejich tématu i na čle-
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ny obou rad, kteří poté vaše názory předloží
v ucelenější formě k projednání a posouzení.
Život a řízení fungující farnosti do značné
míry připomíná život a řízení rodiny. Arci
že té „nemoderní“, se zastoupenými všemi
generacemi, s jasně danými rolemi, s právy
a povinnostmi členů. Z tohoto pohledu tedy
do rady přináším zkušenost otce tří malých
dětí (Anny, Jana a Marie). Po svém boku
mám manželku Michaelu, o Velikonocích
pokřtěnou, jež byla několik let staniční sestrou v porodnici (1. LF UK), kde organizovala činnost několika desítek kolegyň. Pokud
bych tedy potřeboval nějakou znalost z řízení lidí a práce, vím, na koho se mohu s důvěrou obrátit.
Z oblasti profesních zkušeností přináším
do rady akademicko-technický pohled na
věc. Po studiu elektrotechniky jsem zůstal
na vysoké škole jako asistent. Díky tomu
jsem před dvanácti lety měl možnost stát se
jedním ze zakládajících členů nové fakulty
informačních technologií ČVUT. Padla na
mě úloha býti garantem několika předmětů, z toho jednoho hned v prvním semestru.
To obnášelo mimo jiné zorganizovat výuku
a zkoušení pro více než 800 studentů. Nějaký čas jsem byl též členem akademického
senátu. Postupem času jsem ale pocítil potřebu změny, což vedlo k tomu, že se posledních šest let živím praktickou aplikací toho,
co jsem učil.

C H A R I T N Í

Č I N N O S T

Milí čtenáři,
někdo z vás již jistě netrpělivě vyhlíží čas
prázdnin, čas dovolených a čas žní, jiný zas
netrpělivě čeká, co jsme si pro vás připravili.
Nebojte se, radujte se, nepřijdete zkrátka! Léto
bude! Poslední předprázdninová charitní akce
bude! Všechno bude!
V druhé polovině června se uskuteční plánované odpoledne s fyzioterapeutem pro seniory
a další zájemce zejména z věkové kategorie
55+. Účastníci si pod vedením zkušené lektorky
budou moct vyzkoušet a osvojit několik základních kondičních cviků nebo vyslechnout několik cenných rad, které se mohou hodit např. při
akutním zhoršení zdravotního stavu nebo při
progredujících potížích spojených s pohybovým aparátem. Ten, kdo zatím žádné problémy
nepociťuje, může účast na kurzu pojmout jako
prevenci nebo jako společenskou událost se
vzdělávacím podtónem. Akce je veřejná, nebojte se tedy pozvat své příbuzné, přátele, sousedy… Za hezkého počasí se sejdeme na zahradě. Všechny upřesňující informace se dozvíte
v kostele a na nástěnce.
Proč to všechno? Senior bez pohybu je jako
auto bez oleje – správně a pravidelně aplikovaná pohybová aktivita umožňuje zachování
kvality života stárnoucích osob! S přibývajícím
věkem ubývá fyzických sil. Je tedy důležité se
starat o udržování svalové síly a hmoty, a tím
úbytek sil alespoň částečně kompenzovat. Doporučuje se tedy motivovat seniory nejen k běžným činnostem, jako je chůze nebo cyklistika,
ale zařazovat též silová nebo balanční cvičení,
dechová cvičení nebo cvičení na rozvoj a zachování kognitivních funkcí. Proč provozovat
např. odporová silová cvičení? Vezměme v úvahu fakt, že stárnoucí jedinec v běžném životě
realizuje různé pohybově činnosti v relativně
nízké intenzitě, ta je potom nedostatečná pro
stimulaci a stažitelnost svalových vláken v kosterní svalovině. Stažitelnost svalových vláken je
přitom velmi důležitá např. při udržení stability při ztrátách rovnováhy. Neméně důležitým
faktem je pozitivní vliv cvičení na hustotu kostí.
Kosti seniorů jsou obecně křehčí a s věkem též
stoupá riziko úrazu. Správně prováděné pravidelné cvičení tak může být vynikající prostředek prevence osteoporózy.
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Současná věda nemilosrdně ukazuje, že pro
úspěšné stárnutí je potřeba začít se systematickým pohybem už v mládí, řada studií mapuje snížený výskyt zejména oběhového systému
u dospělých a seniorů, kteří se dříve pravidelně
věnovali pohybové aktivitě. To je apel na nás
mladší! Mysleme dopředu! V každém věku platí, že stejně jako tělo, i náš mozek významně
profituje z pravidelného fyzického cvičení. Má
vliv na paměť, schopnost se soustředit a zpracovávat informace a v neposlední řadě podporuje soběstačnost a nezávislost jedince.
Krásné léto přejí
Anežka a František

Nemůžete se dočkat? Zacvičte si!
1. Procvičení dolních končetin:
Sedíte s rovnými zády na židli a vaše chodidla
se dotýkají podlahy. Poté zvedněte paty a špičky ponechte na zemi. Následně se přehoupněte,
tak aby se nohy ocitly patách, špičky jsou ve
vzduchu. Tento cvik několikrát opakujte.
2. Udržení rovnováhy:
Postavte se rovně s rukama podél těla. Přeneste váhu na pravou stranu a poté pomalu zvedejte levou nohu do strany. Zkuste v této poloze
vydržet alespoň 10 sekund. Poté se vraťte do výchozí pozice a opakujte totéž s opačnou nohou.
Pokud si v této poloze nejste jistí, provádějte
cvik poblíž židle, které se budete moci v případě nutnosti přidržet.
3. Kliky o stěnu:
Tento cvik umožňuje posílit horní polovinu těla
pouze za pomoci vlastní váhy bez nutnosti zvedat činky nebo jiná závaží. Stoupněte si čelem
ke stěně do vzdálenosti asi padesát centimetrů.
Opřete se rukama o stěnu tak, aby paže byly
rovnoběžné s vašimi rameny. Následně s nádechem paže pokrčte a s výdechem je opět propněte. Po celou dobu cviku se snažte mít rovná
záda. Několikrát opakujte.
Mimochodem:
Pokoušeli jsme se dohledat, kdo je patronem
fyzioterapeutů. Zdá se, že žádný oficiální neexistuje. Kdo by to podle vás mohl být?

B I B L E
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1. června 2022
147. NADAB A ABIHU
Leviticus, kap. 10

15. června 2022
149. POROD DÍTĚTE
Leviticus, kap. 12

Po slavnostní scéně zasvěcovacích bohoslužeb
se v Bibli dostáváme k dalšímu z mnoha příběhů: několik teoretických kapitol střídá kapitola praktická. Není to však příjemné vyprávění,
naopak. Bohu nelze vytknout, že by lidem nikdy neřekl nic o tom, jak dopadnou, pokud si
budou dělat to, co se zachce jim, a nikoli to, co
přikazuje on. V každé době i v každém povolání
hrozí nebezpečí, že v domnění, že situaci rozumíme lépe, budeme některá Boží nařízení považovat za nepodstatná, začneme je zlehčovat
a přizpůsobíme si je. Dlouhé biblické vyprávění
o důležitosti bohoslužby je přerušeno tragickým příběhem nejstarších Áronových synů.
Ano, těch synů, kteří doprovázeli Mojžíše na
horu Sínaj. Neposlechnutí Boha s sebou přináší
hrůzný dopad: rozdělení rodin, jakož i změnu
původního Božího plánu. Kněžská posloupnost
pokračuje nikoli prvorozeným, ale až třetím synem v pořadí.

Nejen narození, ale už početí dítěte je z hlediska existence lidstva velkým zázrakem a velkou
událostí. Abychom však i my věřící „dovolili“
Bohu, že může mluvit i do této sféry života,
musíme se nejdříve shodnout na tom, že Bůh
nestvořil vesmír a naši planetu pro mě, pro
mou rodinu, příp. pro mou generaci, ale pro
člověka obecně. A proto každý z nás je povinen
veškeré stvoření chránit a udržovat a kromě
v Bibli vyjmenovaných případů se také postarat o trvání lidského rodu. Židé si tenkrát více
než my dnes byli vědomi toho, že pokračování
rodu i celého národa není samozřejmostí. Různé nemoci, ale i vraždy a války ohrožovaly na
existenci celé starověké kmeny. Když se ze spojení muže a ženy počalo dítě, bralo se to jako
požehnání Boží. A proto na jednu stranu bylo
zapotřebí Bohu přinést oběť, a na stranu druhou se o nový život společně postarat. Výchova
tedy byla záležitostí širší rodiny i celé židovské
komunity.

8. června 2022
148. POŽÍVÁNÍ ŽIVOČICHŮ
Leviticus, kap. 11
V běžné mluvě rozlišujeme živočichy na poživatelné a nepoživatelné, maximálně pak ještě subjektivně na chutné a nechutné. Pokud
se v Bibli často vyskytuje upozornění, že Boží
pohled na svět i na věci, které se v něm dějí, je
odlišný od toho našeho, bude se to týkat i dělení živočichů. Pro člověka, který kráčí k Bohu,
musí být důležitější to, zda a jak je vše kolem
něho v souladu s Božím řádem a zda a jak něco
tento řád nenarušuje. Už první hřích v ráji
je popsán jako velké lákadlo, které je vábivé
a chutné. Nejinak to může být ve všech oblastech, včetně jídla. Když připustíme, že některá
jídla, ač poživatelná a chutná, mohou být zároveň pro člověka nezdravá, je už jen krůček
k tomu, abychom připustili, že některá mohou
být škodlivá i lidské duši. Jsou to především ta,
která jsou či byla používaná pro modloslužbu
anebo by mohla člověka vést k hříchům přejídání, marnivosti či nestřídmosti.

22. června 2022
150. KOŽNÍ CHOROBY A NÁKAZY
Leviticus, kap. 13
I když v mnoha překladech této kapitoly knihy
Leviticus nalezneme zmínku o malomocenství,
lepru na Blízkém východě až do doby Alexandra Velikého v této době ještě neznali. Popsané
případy jsou tedy různé druhy kožních nemocí,
většina z nich byla nakažlivá a při nedostatečné
léčbě a izolaci ohrožovala i ostatní členy společenství. Stejně tak byly „nakažlivé“ i plísně
a hniloby na zdech či na různých věcech, které člověk používal. Zatímco ostatní pohanská
náboženství připisovala těmto nákazám různý
magický původ, Bible se omezuje na suché konstatování jejich existence. Mnohem důležitější
než poznání toho, odkud se tyto nákazy berou,
je vědění, jak se jich zbavit a následně jak Bohu
za jejich vyléčení poděkovat. Stejně jako v jiných případech i tady lze vysledovat vděčnost
za život jako takový, jejž věřící člověk nesmí
brát jako samozřejmost.
29. června 2022
SDÍLENÍ
Leviticus, kap. 8–13

M Š E

S V A T Á

Nedílnou součástí mše svaté je již její vstupní
část, máme-li tedy v neděli povinnost být účastní
celé mše svaté, počítá se s tím, že na místo, kde
je mše slavena, dorazíme minimálně pět minut
před začátkem, abychom si vyhledali vhodné
místo, nerušili při tom ostatní přítomné a v tichu se soustředili na to, resp. na Toho, který
k nám bude už za několik minut přicházet. Víra
v Ježíšovu přítomnost během mše svaté se projevuje i tím, že jsme na místě vždy (nikoli tedy
většinou!) dříve, než se mše začne. Měli by si to
uvědomit zejména ti, kteří do kostela dojíždějí
z větší dálky, dále ti, kteří vypravují na mši celou
rodinu, v níž nechybějí malé děti, ale i ti, kteří
mohou sice bydlet blízko, ale pravidelně se jim
stává, že na domluvené schůzky přichází vždy
jako druzí, případně obvykle s menším či větším
zpožděním. Je neslušné, když je u oltáře kněz
dříve než lidé ve svých lavicích. Nemluvě o tom,
že v těch okamžicích, kdy celebruje mši, zastupuje Ježíše Krista. A ten by opravdu neměl čekat
na nás, ale my na něho!
Jsem moc rád, že je u Sv. Gotharda dost ochotných chlapců, kteří své ministrování neberou
jako nepříjemnou povinnost, ale jako službu
Bohu i vám ostatním. Když se jedná o větší svátky, jsou ochotní přijít do kostela nikoli načas, ale
někdy i více než hodinu před začátkem. A to proto, aby už samotný vstup v přítomných vyvolal
radost a pozitivní atmosféru, která by nás pak
měla provázet během celé mše. Když přicházíme
do kostela slavnostním průvodem zvenčí (a ze
sakristie většinou vyrážíme nikoli pár minut
před začátkem, ale přesně v hodinu začátku),
bývá trapné, když se ještě na parkovišti, na schodech anebo ve dveřích srážíme s těmi, kteří spěchají, aby to stihli. Všichni víme, že už to nestihli.
Snažím se usmát, povzbudit, nekárat… Ale zároveň přiznávám, že tomu nerozumím. Protože
v těchto situacích obvykle potkávám ty samé lidi.
Zpěv, který se zpívá během vstupu a celého průvodu, má tematicky navést všechny přítomné
k přemýšlení, jaká bude hlavní myšlenka celé
liturgie. Jde o tzv. procesní neboli průvodní zpěv,
tzn. že končí ve chvíli, kdy končí samotný průvod
či procesí a kněz se postaví k židlím. Po pozdravu, úkonu kajícnosti a vstupní modlitbě následuje další, už druhá část katolické mše.
Bohoslužba slova
128. Když skončí vstupní modlitba, všichni se
posadí. Kněz může krátce uvést věřící do bohoslužby slova. Lektor jde k ambonu a z lekcioná-
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ře, který už tam byl položen přede mší, předčítá
první čtení; všichni čtení naslouchají. Na konci
lektor pronáší aklamaci: Slyšeli jsme slovo Boží
a všichni odpovídají: Bohu díky.
Podle vhodnosti může následovat krátká chvíle mlčení, aby všichni mohli rozjímat o tom, co
vyslechli.
129. Potom žalmista nebo sám lektor pronáší
verše žalmu a lid obvykle vkládá odpověď.
130. Je-li před evangeliem ještě druhé čtení,
lektor je předčítá z ambonu, zatímco všichni
naslouchají, a nakonec odpovídají na aklamaci
stejně, jak je uvedeno výše (srov. č. 128). Potom
se může, podle vhodnosti, zachovat chvíle mlčení.
131. Pak všichni vstanou a zpívá se Aleluja nebo
jiný zpěv, jak to vyžaduje liturgická doba.

K R O N I K A

Pozoruhodné události roku 1841
(pokračování)
str. 49 – slp. 1
Stejným způsobem a neméně slavnostně byla
ve vsi Malých Bubnech na základě vysokého ordinariátního svolení z 30. dubna 1841 č. j. 2747
za přítomnosti hojně shromážděného zbožného lidu 16. května téhož roku o 4. hodině odpolední posvěcena krásně restaurovaná socha sv.
Jana Nepomuckého, a to na náklad páně Weissmüllera, vrchnostenského sládka tamtéž.
Veřejné zkoušení ovenecké školní mládeže se
letos konalo 1. června, mládeže z Velkých Holešovic pak 4. června,
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odměna pak byla významně rozhojněna panem
Václavem Davídkem, ředitelem úřadu libeňského panství, mužem o školství velmi zasloužilým,
dekorovaným střední zlatou čestnou medailí.1
Na základě uděleného vysokého pověření ze
strany Veledůstojného pražského okresního
školního inspektorátu ze dne 26. srpna t. r. č. j.
387 byla 11. srpna t. r. ve vsi Velkých Holešovicích prozatímně otevřena večerní škola pro dítka pracující v tamní továrně. Uskutečněno tak
bylo usnesení komisí okresního úřadu z 6. prosince 1838 a 27. července 1839, přičemž továrník
z Velkých Holešovic pan Leopold Dormitzer se
zavázal školu udržovat po tři léta. 2

str. 49 – slp. 2

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

a to v přítomnosti veledůstojného pana okresního školního inspektora, patronátního komisaře a početných přátel školy.
Při této příležitosti byli nejzasloužilejší žáci
a žákyně veřejně obdarováni poučnými knihami a osvědčením pilnosti, na jejichž pořízení
přispěl pan ředitel kanceláře Nejvyššího purkrabství 2 zlatými konvenční měny. Tato knižní

1 Občanská zlatá střední čestná medaile (Goldene Civil-Ehrenmedaille) byla jedním z vyznamenání Rakouského císařství a udělovala se zejména v letech 1804–1848, a to v několika
kategoriích (velká s řetězem, velká na stuze, střední a malá).
2 Židovský podnikatel Leopold Dormitzer (1790–1851) provozoval ve Velkých Holešovicích od r. 1823 textilní továrnu
(kartounku), která se sem přestěhovala ze dvora někdejšího
paláce Příchovských v ulici Na Příkopě (dnes Slovanský dům).
Kartounka vyhořela v r. 1857.

A K T U A L I T Y
Noc kostelů / 10. 6. 2022
Poprvé se otevřely na jednu noc kostely v Německu, a to v roce 2001 – tamní křesťanské komunity
si uvědomily, že nejen klesající počet duchovních
povolání, ale i samotných věřících je tak alarmující, že je zapotřebí, aby se hledaly nové cesty, jak
oslovit lidi, kteří se ptají a hledají. V kostelích
proto věřící připravili různé workshopy, meditativní i kulturní programy, a hlavně byli k ruce
těm, kteří se chtěli na něco ptát… Roku 2005 tuto
myšlenku převzaly i rakouské katolické diecéze
a roku 2009 jsme podobnou aktivitu rozjížděli
už i v českých a moravských krajích. Tato noc by
tedy neměla být pouze pasivním otevřením našich křesťanských chrámů, ale naším společným
programem, který připravíme pro ty, kteří k nám
zavítají. Nabídněte se proto prosím Dáše Dynybylové, která má koordinaci svatogothardské Noci
kostelů na starosti, určitě pro vás najde úkol či
nabídku, jak se zapojit a čím konkrétně pomoct.
V letošním roce se k Německu, Rakousku a Česku
přidají také Nizozemsko, Slovensko i Argentina.
První svaté přijímání / 12. 6. 2022
Když bývaly kostely tak plné, že se musely farnosti dělit na skupiny, aby se vyhovělo všem lidem,
kteří toužili o nedělích či svátcích duchově načerpat z Božího Slova i Eucharistie, slavnost prvního svatého přijímání dětí se většinou omezila na
jejich nejbližší příbuzenstvo. Desítky slavnostně
oděných děvčat a chlapců totiž s sebou přitáhly na tuto slavnostní mši své prarodiče, strýčky
a tety, bratrance a sestřenice, jakož i kmotry
a kamarády. Bývávalo… Přesto někde v nás přetrvalo to špatně pochopené: přijímání svátostí
se odehrává v církvi, a tou není pouze kostel,
ale především to konkrétní společenství, které vzájemně a společně prožívá jak smutné, tak
radostné události. Křest, biřmování, manželství,
ale i první eucharistie – to jsou největší důvody
k radosti nejen maminek a tatínků dětí, ale nás
všech. Tak prosím – udělejte si čas a přijďte prožít
jednu z nejradostnějších nedělních mší v celém
liturgickém roce spolu s těmi, kteří na ni budou
vzpomínat jako na tu „svou“. Ona by totiž měla,
a také může být naše…
Slavnost Těla a Krve Páně / 16. 6. 2022
Tak ještě jednou bývávalo… Když už si děvčata
pořizovala krásné bílé dlouhé šaty a spolu s vyfiknutými chlapci pak připomínali nevěsty a ženichy, obě skupiny toho využily ještě jednou. Slavnost Božího Těla byla příležitosti, aby si všichni
zopakovali to, co věděli z hodin náboženství: že
proměněný chléb a víno jsou pokrmem na naší
cestě do věčnosti, a proto podobně jako se těšili lidé z dožínek, které znamenaly, že letos nám
úroda zajistí dostatek potravin a neumřeme hla-
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dy, věřící křesťané se radovali z toho, že nám Ježíš zanechal podobný pokrm, který nám zajistí,
že nemusíme upadnout do věčné smrti. A tak se
děti opět oblékly do oděvů, které měly na svém
prvním svatém přijímání, muži i ženy si vyzdobili
okna svých příbytků, před domy postavili několik
oltářků a u čtyř z nich se pak v průběhu procesí
zastavil kněz s eucharistií, aby se modlil a požehnal. Zpívalo se, modlilo… Tak to opravdu zatím
u nás ještě nezažijeme. Přijdeme však aspoň poděkovat za eucharistii na ranní mši svatou?
Te Deum / 19. 6. 2022
Prosit i děkovat – dvě základní činnosti, které by
měl učit každý rodič své děti už od útlého dětství. Aby nebraly nic z toho, co mají a dostávají,
jako samozřejmost. Poprosit a poděkovat se však
mohou naučit pouze ty děti, které to vidí i u nás
dospělých. A to nejen mezi sebou navzájem, ale
i směrem k Bohu – On je dárce všeho, co máme.
Jakkoli si tuto skutečnost většina lidstva dnes
neuvědomuje a podléhá marnivému klamu, že si
všechno zařídíme či koupíme sami, stačí opravdu tak málo, tak hrozně málo, abychom neměli
nic a možná naivně se ptali proč. Naivně proto,
že odpověď říkáme i těm malým dětem: protože
neprosíš a neděkuješ. Končí školní rok. Známky
jsou už uzavřené, děti i jejich pedagogové si už
během vyučovacích hodin spíše hrají a povídají si,
někde organizují výlety a návštěvy muzeí, zkrátka vše nasvědčuje tomu, že už za pár dnů se rozdají vysvědčení a začnou prázdniny. Tato neděle
je příležitost, kdy a jak můžeme všichni poděkovat Bohu za ochranu a pomoc. Děti, studenti, učitelé, rodiče, prarodiče…
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně / 24. 6. 2022
A opět jedna z možností, kterých se nám před létem dostane a které mohou kolem nás uplynout,
aniž by se nás jakkoli dotkly: připomínka velké
Ježíšovy lásky, která pro nás a místo nás přinesla
největší možnou oběť: oběť lidského života. Ano,
Bůh pro mě zemřel na kříži. Jeho srdce probodené
kopím se zobrazuje na mnoha obrazech a máme
ho zobrazené i my v kostele na soše u svatostánku. Krev, která byla prolita za naši, za mou záchranu. Dvě hodiny, mezi 15. a 17. hodinou, bude
na oltáři položena monstrance, ta krásná pozlacená věc s okénkem, v němž můžeme zahlédnout
bílou hostii: proměněnou v Ježíšovo tělo, přítomné po jeho smrti v této podobě mezi lidmi. V tento den církev volá a zve, abychom si udělali čas
a přišli si s ním popovídat. Nikoli hromadně jako
v neděli, ale soukromě, každý za sebe. V tichu mu
říct něco o sobě a vyslechnout si, co nám na to
odpoví on. Jen jestlipak si s Ježíšem ještě umíme
vůbec povídat?

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 pátku a neděle
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

AKCE MĚSÍCE
3. 6. 2022
5. 6. 2022
6. 6. 2022
7. 6. 2022
7. 6. 2022
10. 6. 2022
12. 6. 2022
12. 6. 2022
16. 6. 2022
17. 6. 2022
19. 6. 2022
24. 6. 2022
26. 6. 2022
29. 6. 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

výstav Eucharistie (17:00)
příprava k biřmování 6 (15:00)
Modlitba za Americkou Samou (18:15)
modlitba za zemřelé (18:05)
příprava k manželství III. (18:30)
Noc kostelů (17:30–23:00)
první svaté přijímání (10:30)
setkání s vedoucími aktivit (17:00)
slavnost Těla a Krve Páně (6:30)
zádušní mše za P. Jana Petráska (17:30)
Te Deum (10:30)
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (15:00–17:00)
sbírka na bohoslovce (9:00; 10:30)
slavnost sv. Petra a Pavla (17:30)

Farnost sv. Gotharda Praha – Bubeneč, Krupkovo nám. 32/6, 160 00 Praha 6
e-mail: farnost.bubenec@gmail.com, IČ: 61380288, č. účtu: ČS 201333389/0800
farář P. Miloš Szabo, mobil: 731 625 968, www.farnostbubenec.cz FB: Farnost Bubeneč

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie

