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Vážení a milí farníci,
bývávaly doby, kdy jsem moc rád četl fejetony,
sloupky, úvahy, komentáře, recenze i jim podobné články uměleckého či publicistického
charakteru. Obvykle jsem z nich čerpal krátká
moudra, která mě poučila, oslovila, inspirovala,
a nejednou také pobavila. Tato malá dílka mi
byla sympatická jednak proto, že nebyla dlouhá a doslova v průběhu několika mžiků jsem
byl v obrazu, nejen na co autor aktuálně reaguje, ale také co chtěl vyjádřit a k čemu směruje či
vybízí. I když to v textu obvykle nebylo výslovně
vyřčeno. Dalším velkým plusem těchto psaných
dílek bylo samotné autorství: promlouvali ke
mně lidé, kteří něco umějí, znají, něco dokázali, mají za sebou viditelné úspěchy, a to nejen
na poli materiálním a hmotném, ale především
v tom lidském a komunitním. Věděl jsem o nich
aspoň okrajově, že jsou aktivními na poli obecném, charitativním, církevním, že něco dělají
nejen perem a ústy, ale i rukama a srdcem.
Já vím, že to vše, a ještě mnohem více, mohu
číst i dnes. Proč tedy to dávno minulé sloveso
na začátku tohoto úvodníku? Protože se netýká absence samotných komentářů, blogů či
úvah, ale absence té radosti ze čtení. Ano, připouštím, že důvod může být ve mně – zkrátka
jedna generace odchází, přichází jiná, to, co
se líbilo našim rodičům nebo nám samotným,
už se nemusí líbit pokolení nastupující mladé
generace. Nejsem – aspoň doufám – staromilec za každou cenu a netvářím se, že nevidím
přibývající šediny ve vlasech a vrásky na čele.
Nechci a nebudu donekonečna diblíkovat oblíbená klišé střední a staré generace, že prý věk
jsou pouze čísla a důležité je, na kolik let se člověk cítí, a nikoli to, kolik má. Nejsem zatím na
tom tak blbě, abych si musel nalhávat, že tomu
tak je. Jsem přesvědčen, že člověk má uvažovat
reálně a snažit se, aby se ve svém skutečném
věku cítil dobře nejen on sám, ale i lidé kolem
něho.
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A jsme u kořene věci. Velké množství jakéhokoli zboží občas devalvuje jeho kvalitu i hodnotu.
Nemusí, ale může. A to se týká jakékoli oblasti.
Včetně slova. Mluveného i psaného. Je zvláštní,
že stále více potkávám lidi, kteří se v praktickém životě téměř s nikým nedokáží kloudně
bavit, dokonce odmítají cokoli dělat či udělat
pro druhé, ale pak mají nutkavou potřebu něco
hodit do virtuálního prostoru v přesvědčení, že
to, na co právě myslí a co je aktuálně napadlo,
je natolik důležité, že by se to měla dozvědět
celá planeta. Zásoba takto publikovaných slov
a vět daleko převyšuje schopnost pojmout aspoň část z toho mentálním prostorem většiny
čtenářů. Takže výsledkem obvykle je, že frustrovaní autoři, nevyslyšení často ani svými
nejbližšími kamarády – pokud ovšem nějaké
vůbec mají – píší dál a dál, víc a víc, stoupá jejich naléhavost i agresivita, ruku v ruce s dogmatickým přesvědčením, že pravda je pouze
na jejich straně a ten, kdo s nimi nesouhlasí, je
něco jako nepřítel lidstva.
Ano, chybí mi v těch textech pokora i skutečná
moudrost. A především láska a laskavost. Humor, který nejen povznáší, ale i posouvá člověka dál, aby se nezbláznil. Přehršle neznámých
jmen anebo jmen známých, avšak osob, o nichž
není známo, že by přinesly něco pozitivního,
vykonaly něco altruistického, bez nároku na
peníze, na slávu, na pozornost. Jen tak.
Přesto mě nedávno v jednom sloupečku upoutala a pobavila dvě nevšední slovní spojení. Pro
současnou dobu (tedy tu, kterou žijeme) v Česku byl použit termín, že vyhledáváme a razíme
„náladu plážové pohody“, a většinu současníků
v Čechách autor nazval „gaučovými experty“.
Neuvěřitelně stručné, výstižné, vtipné a moudré.
Moc nám všem přeji, abychom si v létě něco
přečetli. Vezměme si prosím na dovolenou s sebou Svaté Písmo, aspoň kapesní Nový Zákon
či žalmy. Jejich autor je ověřený, autentický
a moudrý. A kromě tohoto Božího Slova kéž
k nám promlouvají i zkušení lidé, kteří mají co
říct. A zbytek… ať možná raději mlčí, opustí
pláž či gauč a jde něco užitečného udělat.

B O H O S L O V E C 		
Milí farníci,

3
tografie a fotografie se zaměstnanci semináře.
Pak už jsme se mohli přesunout do zahrady,
která se skrývá uvnitř našeho bloku budovy.
Nutnou součástí každoročního posezení je gril
a zábavný program, kterým se komunita loučí
s bratry bohoslovci, kteří již dokončují svou
formaci nebo odjíždí na zbytek své přípravy ke
kněžství do římského Nepomucena.

zkoušky se mi podařilo na fakultě absolvovat
během prvních týdnů a díky tomu můžu, na
svůj styl až neobyčejně spontánně, odcestovat
do portugalského Porta, odkud půjdu něco
přes 250 km do Santiaga de Compostela. Pouť,
kterou nosím v hlavě už nějakou dobu a kterou
jako Jakub zkrátka musím absolvovat. Když
však čtete tyto řádky, jsem již zpět doma, ať už
pouť dopadla jakkoli.

Momentálně nemám konkrétní plán na zbylé
části léta, těším se na přátele, se kterými na

Jsem vděčný, že jsem mezi poslední zkouškou
a okamžikem, kdy se letadlo odlepilo od ruzyňské ranveje, mohl být součástí Noci kostelů
u sv. Gotharda, kde jsem měl besedu věnující se
semináři, životu v něm a povolání samotnému.

sebe budeme mít více času. Těším se na pár dní
úplného klidu a odpočinku. Stejně tak se ale
těším na různé projekty, na kterých se budu
moci podílet, stejně jako na setkání s vámi ve
farnosti.

V létě nás všechny pochopitelně čekají praxe,
já konkrétně začínám na tzv. Runwaycampu –
týdenním pobytu pro mladé věřící, na kterém
skrze přednášky, skupinové debaty a modlitbu
mohou získat nové podněty pro svůj duchovní
život – pro svůj vztah s Živým Bohem. Jakmile
skončí Runwaycamp, přesunu se na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. Také mě
čeká letní brigáda v semináři, která už bude
předzvěstí nového roku formace.
Naopak vrcholným završením současné situace byla tzv. zahradní slavnost, které předcházela mše svatá a společné focení ročníkové fo-

K U R Ý R
Před několika týdny k nám dorazil italsky
psaný dopis od biskupa z německého města
Hildesheim, kde byl biskupem náš patron
svatý Gothard. Právě zde roku 1038 zemřel
a byl pohřben. K jeho hrobu jsme před několika lety společně putovali.
Zde je český překlad zmíněného dopisu:
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DER BISCHOF VON
HILDESHEIM

Hildesheim, den 2. Mai 2022

Alle comunità parrocchiali di
S. Gottardo

Drazí přátelé, milí bratři a sestry,
5. května 2022, na den svatého Gottharda, začíná v naší diecézi zvláštní rok. Je tomu právě
1000 let, co se mnich a opat Gotthard z jižního
Německa vydal za svým povoláním stát se biskupem diecéze Hildesheim na dalekém severu
Německa.
Touto událostí jsme otevřeli novou stránku na
cestě naší diecéze. Naše církev se již několik
let hluboce proměňuje. Staré jistoty mizí, forma církve, kterou všichni dobře známe a která
v minulosti přinesla tolik ovoce, je v hluboké
krizi. Často již neodpovídá realitě a situaci lidí
a jejich citlivosti, společnosti ani jejím potřebám.
Právě v takovéto situaci slavíme svátek svatého
Gottharda. Byl obnovitelem, přinesl s sebou své
benediktinské zkušenosti, a především nadšení
pro hlásání evangelia a jeho infiltraci do kultury.
Takto povzbuzoval hlásání evangelia v diecézi s cílem, aby všichni křesťané mohli objevit
nebo znovu objevit zdroj evangelia: prožívání
Božího Slova, sdílení zkušenosti víry a takto
obnovovat vlastní víru. Toto je smyslem našeho
jubilejního roku: není to ani tak rok oslav, ale
skutečná obnova víry! Skutečný výchozí bod
pro obnovu evangelijního života naší diecéze,
modlitebního života naší církve, citlivosti pro
následování našeho povolání a nového nadšení
pro chudé!
Můžeme tento rok prožít společně? Můžeme se
vydat na cestu obnovy naší víry? Motto našeho
Roku svatého Gottharda je nazváno „Jdi!“. –
„Běž!“ – na cestě víry! Jděte – a najděte odvahu
obnovovat církev! Jděte – vyjděte vstříc Bohu
a lidem naší doby! Jděte – a milujte!
Jak je krásné, že putujeme po celé Evropě se
stejným světcem, který nás inspiruje k novým
obzorům! Kéž nás dobrý Bůh, jenž nás nesmírně miluje, vede ke stále nečekané novosti evangelia, kterou je potřeba slyšet, žít a budovat!
Spojen s vámi na této cestě vás ze srdce zdravím a sesílám vám Boží požehnání
Dr. Heiner Wilmer, biskup v Hildesheim

Carissimi amici,
Cari fratelli e sorelle
Il 5 maggio 2022, giorno di San Gottardo, nella nostra diocesi comincia un anno speciale. Sono
ormai 1000 anni che Gottardo, monaco e abate del sud della Germania, si è messo in cammino per
seguire la sua chiamata ad essere vescovo della diocesi di Hildesheim, nel lontano nord della
Germania.
Abbiamo colto questo avvenimento per aprire una nuova pagina nel cammino della nostra diocesi.
Già da anni la nostra chiesa si sta trasformando profondamente. Vecchie sicurezze spariscono, una
forma di chiesa che tutti noi conosciamo bene e che ha portato nel passato tanti frutti, è in crisi
profonda. Spesso non corrisponde più alla realtà e alla situazione della gente e la sua sensibilità, alla
società e le sue esigenze.
Proprio in questa situazione celebriamo San Gottardo. Lui era un rinnovatore, portava con se la sua
esperienza di benedettino, e soprattutto la sua passione per il vangelo da annunciare ed inculturare
nella cultura. E’ così che ha incorraggiato l’annuncio del vangelo nella diocesi con lo scopo, che tutti i
cristiani possono scoprire e riscoprire la fonte del Vangelo: vivendo la parola, condividendo
l’esperienza della fede e così rinnovando la propria fede. E’ questo lo scopo del nostro anno
giubilare: non tanto un anno di festeggiamenti, ma un vero rinnovamento della fede! Un vero punto
di partenza per rinnovare la vita evangelica della diocesi, la vita di preghiera della nostra chiesa, la
sensibilità per seguire la nostra vocazione e una nuova passione per i poveri!
Possiamo vivere quest’anno insieme? Possiamo metterci in cammino per rinnovare la nostra fede? Il
motto del nostro Anno di San Gottardo si chiama “Go!” - “Vai!” – sul tuo cammino di fede! Vai – ed
osa di rinnovare la chiesa! Vai – esci verso Dio e verso gli uomini del nostro tempo! Vai – ed ami!
Che bello che siamo in cammino in tutta L’Europa con lo stesso Santo che ci ispira verso nuovi
orizzonti! Che Il buon Dio, che ci ama immensamente, ci guidi verso la sempre inaspettata novità
del vangelo da ascoltare, da vivere e da costruire!
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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.

Arcach
4. července 2022 – 31. července 2022
Dějiny jsou málokdy spravedlivé, vytváříme je
my lidé a zejména tehdy, když si některá skupina
přivlastní i Boží práva anebo začne pošlapávat
hodnoty, které Bůh dal každému člověku i národu,
může dojít k fatálním tragédiím, které lze ukončit opět pouze přikloněním se k Božím řešením.
Ne, nevím, jaká jsou to řešení a netuším, jak jich
dosáhnout. To, čeho jsem si však vědomý, že je
v souladu s Boží vůlí, je, abychom se v situacích,
jimž nerozumíme, modlili, a to nejen za sebe, za
své přátele a blízké, ale i za ty, kteří nám ubližují
a řadí se k našim nepřátelům. Je poměrně snadné se modlit tehdy, když nám za to nic nehrozí. Je
mnohem těžší najít způsob, jak se modlit v situacích, kdy se někdo může cítit dotčeně už jenom
tím, že se za něj někdo modlí. Anebo – což je ještě těžší, ale v souladu s Boží vůlí – když se někdo
modlí za ty, které nemá rád.
Republika Arcach. Možná si ji spíše pamatujeme
pod názvem Náhorní Karabach. Vznikla – stejně
jako mnoho dalších – po rozpadu Sovětského svazu. Ten nenastal najednou, jako tomu bylo v případě Československa, kde se musely dohodnout pouze dva národy. Zde šlo o mnohem složitější proces
a mnohem těžší problém. Sovětský svaz, jenž vznikl uměle postupným obsazováním a přiřazováním
sousedních území k Rusku a prosazováním idey
jednotného (sovětského) národa a jednotné (komunistické) ideologie, se rozpadal po celý rok 1991,
bývalé svazové republiky vyhlašovaly nezávislost
a s posledním dnem roku 1991 byla z Kremlu stažena vlajka Sovětského svazu a na Nový rok na-
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hrazena vlajkou Ruska. S uznáním nezávislosti
některých území to bylo mezinárodně poměrně
jednoduché: řídilo se (paradoxně) komunistickou
ústavou SSSR z roku 1977, která přiznávala právo
na sebeurčení jednotlivým sovětským republikám.
Nic na tom neměnila skutečnost, že tyto republiky
byly často vytvořeny účelově, jejich obyvatelstvo
záměrně promícháváno a jejich hranice mnohdy
neodpovídaly žádným historickým skutečnostem.
Stejně tak se nebral v potaz fakt, že uvnitř bývalých sovětských republik byly další entity, odlišné
ať už jazykem, anebo kulturou, které ve stejném
roce 1991 vyhlásily nezávislost nejen na Sovětském svazu, ale i na bývalé sovětské republice, do
níž byly po celá desetiletí začleněné.
Takto byla 2. srpna 1991 vyhlášena i republika Náhorní Karabach (od r. 2016 pod názvem Arcach),
kterou však do roku 2006 neuznal žádný stát,
naopak o toto území začaly kruté ozbrojené boje,
nejdříve mezi Ázerbájdžánem, k němuž de iure
Arcach stále patří, a Arménií, která se přihlásila
k národu, jenž na území Karabachu žije. Mezinárodní konflikt zesílil nejen tím, že byl Arcach
uznán tzv. separatistickými republikami Jižní
Osetie, Abcházie a Podněstří (a také několika státy, které jsou součástí USA, Austrálie a Španělska),
ale i tím, že se do problému vložila ruská armáda, takže v roce 2020 opět vypukla krvavá válka,
jejímž největším důsledkem bylo odříznutí území
Arcachu od Arménie a izolace obyvatel Arcachu
od zbytku světa.
A za tento kousek země na naší planetě, o němž
místní tvrdí, že Pán Bůh nejdříve stvořil Karabach,
a potom zbytek světa, se budeme v červenci modlit. Aby zodpovědní činitele našli co nejdříve řešení, které bude respektovat Boží vůli. My jim v tom
můžeme na dálku pomáhat.
Večer věnovaný Arcachu – 4. července 2022:
17:30 mše svatá s úmyslem za Arcach; 18:15 prezentace základních informací, historických a náboženských souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring
současného dění v zemi (Jiří Václavek)

P Ř E D S T A V U J E M E
Představují se členové ekonomické rady farnosti:
Ing. Tomáš Meštellér, člen ekonomické
rady farnosti
Budúci rok sa pomer medzi rokmi prežitými
na Slovensku, v rodných Košiciach, a rokmi
prežitými v Prahe otočí v prospech môjho
súčasného domova, Prahy. Presťahoval som
sa sem po prijatí na Vysokú školu ekonomickú, na ktorej som, síce dosť dlho, ale predsa
len úspešne doštudoval na Fakulte informatiky a štatistiky. V obore IT som napokon
zostal aj vo svojej praxi, posledné roky pôsobím na obchodných pozíciách IT konzultačných firiem. Vysokej škole vďačím aj za
ďalšiu mimoriadnu udalosť v mojom živote a každý deň ma opakovane presviedča o tom,
že to bolo to najcennejšie, čo mi škola dala
- spoznal som na nej moju manželku Agátku.
S Agátkou sa začína aj moje spojenie s katolíckou cirkvou a Otcom Milošom. Som
pokrsteným protestantom - kalvínom a prvé
roky v Prahe som duchovne aktívnym nebol.
Zmenilo sa to až tým, že Agátka pravidelne
navštevovala bohoslužby na Žižkove u sv.
Prokopa a sv. Rocha, kde bol v tej dobe kňazom práve Otec Miloš.
Z konzervatívneho východného Slovenska
zvyknutý na bohoslužby, v ktorých je hlavne
dôležité neprovokovať, zachovávať tradície,
postupy a pravidlá, boli pre mňa bohoslužby
a kázne Otca Miloša veľkým prekvapením.
Prekvapením pozitívnym a inšpiratívnym,
dôkazom, že slovo Božie a každodenný život
nie sú dva oddelené svety, ale jeden. Jeden
úsmevný zážitok, ktorý sa mi vryl do pamäte
a takmer som vtedy neveril vlastným ušiam,
nastal, keď pri jednej z prvých bohoslužieb
u sv. Rocha zaznela medzi prosbami aj prosba o vyšší počet modrých parkovacích zón
na Prahe 3. Dodnes jednoznačne platí, že
jeho slovo je pre mňa pravidelným zdrojom
vedenia, múdrosti, lásky, energie, podnetov
k sebareflexii.
Po škole sme sa presťahovali na Prahu 10,
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a keď sa nám rodina začala rozrastať, pokračovali sme ďalej do domu na Prahu 4. Ku
Sv. Gothardovi to teda nemáme úplne blízko,
nedeľná bohoslužba znamená dokopy skoro
50 kilometrový rodinný výlet, ale to nás rozhodne neodrádza. Spoločenstvo, ktoré sa
pričinením Vás všetkých podarilo v Bubenči
vybudovať, je jednoducho skvelé. Vždy sa
naň tešíme všetci, okrem mňa a manželky
aj naše tri deti Dorotka, Eliáš a Hanka. S radosťou v očiach spomínajú na farské výlety
v Broumove, Hejnicích, na farské táboráky
a dni detí. Pre mňa osobne sú práve deti
v našej farnosti dôkazom zdravého, činného a perspektívneho spoločenstva. Aj vďaka
nim cítim, že činnosť našej pastoračnej
a ekonomickej rady má zmysel – nevytvárame a nerozhodujeme sa len v kontexte krátkodobých okolností, ale tvoríme prostredie,
v ktorom z našich detí môžu vyrásť slušní,
ohľaduplní a vnímajúci kresťania.
Členstvo v ekonomickej farnej rade je pre
mňa veľká čest a zodpovednosť voči vám
všetkým. Zároveň je to ale aj skvelá príležitosť bližšie spoznávať a veľa sa naučiť od
úžasných ľudí, ktorých na nej pravidelne
stretávam.

C H A R I T N Í

Č I N N O S T

Milý čtenáři, tentokrát intenzivně!
V době vzniku tohoto textu intenzivně pracujeme na přípravách odpoledne s fyzioterapeutem pro seniory, s ještě větší intenzitou likvidujeme plevel a slimáky na zahradě a stejně jako
mnozí z vás intenzivně vyhlížíme čas prázdnin,
dovolených a žní.
S nemalou intenzitou však zatím nezahálíme
a připravujeme!
První akcí, která se bude konat po prázdninách,
bude kurz poskytování první pomoci malým
dětem. Bude určen v první řadě rodičům malých dětí, dále pak každému, kdo s touto věkovou skupinou je v intenzivnějším kontaktu,
např. prarodiče, starší sourozenci, pedagogové
apod. Pro představu uvádíme několik základních faktů, na které bude kurz cílit, závěrem
pak několik tipů na cesty.
Někdy můžeme mít pocit, že něco jako „zažít
resuscitaci“ je tak málo pravděpodobné, že se
vlastně moc zajímat nemusíme. Věnujme tedy
chvilku tomu, abychom si pro začátek zapamatovali, že dítě není malý dospělý, a proto i přístup k resuscitaci je odlišný! Dušení, tonutí,
alergická reakce, pády a mnoho dalších situací
mohou ústit v rozhodující moment – resuscitaci námi rodiči.
Kdy je vůbec potřeba začít s resuscitací?
Dýchá? Hodnotíme pohledem, poslechem a cítěním proudu vzduchu na vlastní tváři.
Reaguje na mě?
Pokud nedýchá a nereaguje, zahajujeme neodkladnou resuscitaci. Jsem-li s dítětem sám
a v bezprostředním okolí není nikdo, kdo by
přivolal záchranku, na prvním místě zahájím
resuscitaci, a až po 1 minutě resuscitace volám záchranku. Proč? Zatímco u dospělého jde
u zástavy nejčastěji o problém kardiální, u dětí
bývá primární zástava dechu – dušení cizím tělesem, otok po alergické reakci. Počítáme tedy
s tím, že při zahajování resuscitace má již dítě
minimální zásobu kyslíku v organismu. Právě
z toho důvodu do dítěte vždy musíme vdechovat!
U kojence je nezbytné myslet na správnou pozici hlavy při vdechování. Hlava patří do neutrál-
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ní polohy, nikoli do záklonu. Bradu přizvedneme z hrudní kosti, nevedeme ji však nikdy do
záklonu, do plic dítěte by totiž neprošel žádný
vdechovaný vzduch. Resuscitace dětí začíná
vždy 5 úvodními vdechy. Pak pokračujeme v poměru 30 stlačení ku 2 vdechům. Masáž srdce
provádíme na hrudní kosti na spojnici bradavek. Vždy 30 stlačení do 1/3 hloubky, následně
dva vdechy, opět 30 stlačení atd. Vdechujeme
jen objem vlastních úst. Rychlost je cca 100
stlačení za 1 minutu. Resuscitace starších dětí
je totožná až na výjimku v poloze hlavy, ta se
dává do mírného záklonu.
Výše uvedený návod na resuscitaci je pouze
zlomkem toho, co se na kurzech první pomoci
dozvíte. Neváhejte tedy a přijďte!
Závěrem slíbené tipy na cesty. Aby vaše cesty
mohly proběhnout podle plánů a představ, je
dobré být připraven a vybaven. Mysleme na to,
že každé dítě je jiné a má i rozdílné obtíže. Při
sestavovaní lékárničky si v první řadě projděme poslední rok s dětmi. Na vše, co nás potkalo, nebo nás potkat mohlo, bychom měli mít
řešení, tedy buď vézt lék nebo ho mít snadno
dostupný. Pozor! Léčiva se odvíjejí od věku dětí,
máte-li kojence a školkové dítě, budete často
potřebovat dvě varianty léků.
Na kontrolu lékárničky před odjezdem na dovolenou se většinou nezapomíná, často se ale
zapomíná na kontrolu exspirace jednotlivých
složek. Najděme si tedy chvilku a projděme si,
zda jsou léčiva a výbava naší lékárničky stále
platné. Prošlá léčiva vracíme do lékárny, a pokud je to možné rovnou na místě kupujeme
nová. Otevřené sirupy a kapky mají většinou
spotřebu 6 měsíců od otevření. Opět tedy odstraňujeme vše, co již v lékárničce nemá být.
Pro podrobnější informace doporučuji sledovat
tyto instagramové účty: mklife_prvni_pomoc_
detem; dvorak155
Všem přejeme klidné prožití času prázdnin, dovolených a žní, a pokud možno, ať lékárničku
vůbec nemusíte využít… A JIP už vůbec ne!
Vaši
František a Anežka

E K O N O M I K A
Kromě pastorace a duchovního života musí
naše farnost – stejně jako každý jednotlivec
či rodina, kteří ji tvoří – myslet i ekonomicky. Díky vzájemnému porozumění, štědrosti
každého z nás a rozumnému hospodaření se
nám v nedávné době povedlo nejen nákladně
a moderně zrekonstruovat farní budovu, ale
doslova den před prvním velkým covidovým
lockdownem zaplatit veškeré finanční dluhy.
Od té doby nám pochopitelně nejen klesly
příjmy, ale i vzrostly náklady, a jelikož tento
trend nejen stále pokračuje, ale patrně bude
ještě stoupat, je nutné s ekonomickou radou
farnosti velmi pečlivě hledat a zvažovat, které investice jsou nezbytné, a naopak, s kterými není v nejbližší době reálné počítat.
Zde přinášíme přehled nejnutnějších aktuálních investic:
Zasíťování věžních oken
Poškozené lamely na starých okenních rámech v kostelní věži s sebou přinesly nálet
holubů na kostelní půdu. Poté, co ji několik
dobrovolníků z farnosti obětavě vyčistilo od
trusu, byla okna zvenčí zasíťována odbornou
firmou, pracující s vysokozdvižnou plošinou,
aby se aspoň na několik let půda od nežádoucích létajících návštěvníků ochránila.
Instalace nového topení
Zastaralé plynové čerpadlo, které nám vhání
do kostela teplý vzduch, už dvakrát vypadlo a nebylo schopno znovu naběhnout. Po
desítkách let provozu nejen zestárlo, ale už
není žádná firma, která by ho byla schopna
a ochotna servisovat. Zkrátka dosloužilo. Vyměnit ho za nové, efektivní a ekologické není
vůbec jednoduché, zejména pokud nechceme kostel rozkopat či rozsekat zdi, které pak
budeme muset opravovat a zazdívat – to vše
za cenu uzavření kostela na několik měsíců.
Proto se bude v nejbližší době schvalovat
v dané situaci asi jediné řešení, jak zahřát
lidi, přítomné na zimních bohoslužbách,
a to je formou infrazářičů, instalovaných po
obou bocích kostela, k nimž budou přidána
topná tělesa v presbytáři, na kůru a v sakristii. Výhodou je efektivní, rychlé a k přírodě
šetrné řešení, nevýhodou navýšení plateb za
elektřinu měsíčně téměř o 7 tisíc korun.
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Oprava kostelních zvonů
Ke kostelům zvony zkrátka patří a ty naše
jsou nefunkční už několik let. Velmi reálná
je myšlenka je opět zprovoznit, k čemuž má
v letních měsících posloužit návštěva odborné firmy, která nejen vyhodnotí možnou
opravu našich zvonů a instalaci zvonicího
mechanismu, ale vypracuje i cenovou nabídku. Budeme-li mít na její realizaci v roce
2023 na účtu dostatek financí, příští léto by
se již zvony mohly rozeznít a ohlašovat v Bubenči pravé poledne i svolávat lidi k bohoslužbě.
Restaurování schodiště na oratoř
Je to dluh z minulých let, kdy jsme postupně odstraňovali červotoče z kostelních lavic,
oltářů, kazatelny, zpovědnice i z dřevěného
schodiště na kůr. Zbývá točité schodiště na
oratoř. I přesto, že jde o nejmladší dřevěnou
součást našeho kostela, toto restaurování je
nejsložitější právě proto, že je úzce navázáno na ostatní nutné opravy v této části kostela: právě v sakristii je nutné vyměnit jakousi
elektrickou ústřednu, z níž se ovládá či bude
ovládat osvětlení, topení či ozvučení a vše,
co je či bude napojeno na elektřinu, právě
zde je nefunkční vodovodní potrubí k umývadlu v oratoři, právě zde se musí dobře
promyslet stavebně nevyhovující přechod ze
sakristie na oratoř.
Projektová dokumentace na generální
opravu kostela
Ano, bude tedy potřebné uvažovat o generální opravě, která kromě již vyjmenovaného
bude obnášet nejen nové osvětlení a celou
elektroinstalaci, ale i odstranění černé stavby v podobě přístavku ke kostelu (nyní topná místnost), k němuž jsme byli vyzváni již
před třemi lety, jeho přebudování na boční
výstup z kostela na zahradu, jakož i následné vymalování celého kostela. Nechceme nic
ponechat náhodě, ale rádi bychom připravili
projekt, a to v takové podobě, aby bylo možné ho rozdělit na etapy, které by byly realizované dle akutních potřeb, systematického
postupování, a především aktuální platební
schopnosti nejen farnosti jako celku, ale nás
všech.

M Š E

S V A T Á

Mše má svou stabilní strukturu, která by měla
pomáhat všem přítomným, aby nejen rozuměli tomu, co se odehrává, ale aby se toho mohli
také aktivně účastnit. Každý pokřtěný je totiž
pozván už samotným Kristem, aby nebyl pouhým posluchačem či divákem toho, co se v novozákonní bohoslužbě děje, ale aby realizoval
to, čemu teologicky říkáme „všeobecné kněžství“.
Po vstupu, úvodních pozdraveních, uznání
svých vin a modlitbě, kterou kněz přednesl jménem nás všech od židlí (sedes), následuje Bohoslužba Slova. Jde o Slovo s velkým „S“, jelikož je
to slovo Boží. K němu patří čtení jak ze Starého,
tak z Nového Zákona, propojené žalmy – ty jsou
rovněž součástí Bible, a tak naprosto stejně
jako ostatní biblické části mají být přednášené
ze speciálního, k tomu určeného místa. Kdysi
to bývaly kazatelny (u nás v Bubenči se k tomu
používá stále), které po liturgické reformě byly
nahrazeny slavnostními pulty, zvanými ambony. Tato změna měla symbolizovat sestoupení
Ježíše a jeho Slova mezi lid. Přesto mají ambony
být umístěny a uzpůsobeny tak, aby byly nejen
vidět, ale zejména aby z nich bylo srozumitelně
slyšet, co se přednáší. Čtení by měli přednášet
k tomu určení lektoři, žalmy k tomu určení žalmisté. Chce to pokorné uznání, že ne každý,
kdo umí číst či zpívat, může tuto službu vykonávat a ti, kteří jsou k tomu pozvání, by se zase
měli k této službě poctivě a dostatečně dlouho
předem připravit.
Pokračování Všeobecných pokynů k římskému misálu:
132. Zatímco se zpívá Aleluja nebo jiný zpěv,
kněz vkládá a požehná kadidlo, pokud se ho
užívá. Potom s rukama sepjatýma a hluboce
skloněn před oltářem potichu říká: Očisť mi
srdce i ústa…
133. Potom vezme evangeliář, je-li na oltáři,
a za přisluhujícími laiky, kteří mohou nést
kaditelnici a svíce, jde k ambonu. Evangeliář
nese poněkud pozdvižený. Všichni přítomní
se obrátí k ambonu a projeví tak zvláštní úctu
Kristovu evangeliu.
134. Na ambonu kněz otevře knihu a se sepjatýma rukama řekne: Pán s vámi – lid odpoví:
I s tebou – a potom: Slova svatého evangelia,
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a přitom znamená křížem knihu a pak sebe na
čele, ústech a prsou; spolu s ním se znamenají
křížem i všichni ostatní. Lid zvolá: Sláva tobě,
Pane. Kněz, používá-li se kadidla, knihu okouří. Potom čte evangelium a na konci pronáší
aklamaci: Slyšeli jsme slovo Boží, a všichni
odpovídají: Chvála tobě, Kriste. Kněz knihu
políbí a řekne potichu: Radostná Boží zvěst…
135. Není-li přítomen lektor, čte všechna čtení
i žalm sám kněz na ambonu. Tam také vkládá
a požehná kadidlo, užívá-li se ho, a hluboce
skloněn říká: Očisť mi srdce i ústa…
136. Kněz pronáší homilii stoje u sedadla nebo
na samotném ambonu nebo případně z jiného
vhodného místa; po jejím skončení se může
zachovat chvíle mlčení.
137. Vyznání víry zpívá nebo říká kněz společně s lidem (srov. č. 68); všichni přitom stojí. Při
slovech Skrze Ducha Svatého ... stal se člověkem se všichni hluboce skloní; o slavnosti
Zvěstování a Narození Páně pokleknou.
138. Po vyznání víry kněz stojí u sedadla a se
sepjatýma rukama krátce vyzve věřící k modlitbě přímluv. Potom zpěvák nebo lektor nebo
někdo jiný z ambonu nebo z jiného vhodného
místa obrácen k lidu pronáší jednotlivé úmysly; lid odpovídá prosbou, jak mu přísluší. Nakonec kněz s rozpjatýma rukama uzavře prosbu modlitbou.

K R O N I K A

Pozoruhodné události roku 1841
(pokračování)
str. 50
Výběr z Prager Zeitung z 7. listopadu 1841, čís.
179, ohledně popisu slavnostního otevření a posvěcení nově zbudovaného Řetězového mostu,
nyní nazývaného Františkova.
Praha, 4. listopadu
Čtvrtý listopad tohoto roku byl pro obyvatele
Prahy svátkem, který bude v dějinách hlavního
města i otčiny, jejíž jest ozdobou, zářit světlem
neuhasitelným.
Na Karlův den roku 1841, tedy 483 let poté, co
Karel IV. položil základní kámen Kamenného
mostu, byl po úspěšných zatěžkávacích zkouškách slavnostně otevřen nově dokončený Řetězový most – ku poctě naší vlády, pod jejíž
vlídnou a moudrou ochranou dozrávají a všude se šíří skvostná díla, jakož i ku poctě mužů,
kteří toto dílo s prozíravostí a obětavou láskou
k otčině započali, neúnavně v něm pokračovali
a v překvapivě krátké době je dovedli do konce.
Stavba Řetězového mostu byla totiž zahájena
19. dubna 1839, velmi rychle pak pokračovala,
a v nečekaně krátkém čase pak dospěla 2. a 3.
listopadu [1841] ke zkouškám nosnosti a účelnosti pro dopravní ruch.
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2.[listopadu] v prvních ranních hodinách bylo
totiž na most v sevřených řadách a při velké
rychlosti nahnáno 150 kusů těžkého jatečního
dobytka. Předpokládáme-li u každého kusu
váhu 6 centnýřů a zvážíme-li zároveň, že koncentrovaná váha 1500 centnýřů je rychlým pohybem zvýšena na dvojnásobek, tak musíme
tuto první zkoušku nosnosti mostu považovat
za velmi náročnou a díky šťastnému výsledku
též velmi potěšující. Žádná podstatná část mostu po tomto zcela mimořádném zatížení neutrpěla ani nejmenší poškození.
str. 51
2.[listopadu] této zkoušce přihlíželo jen nepříliš početné obecenstvo, neboť o ní, coby první
předběžné zkoušce, nebylo nikterak zpraveno.
Oproti tomu pak následujícího dne, totiž 3.[listopadu] bylo již zaplněno bezpočetným množstvím lidu celé, téměř již dokončené nábřeží
od výjezdu ze Starého Města až po Mostecké
mlýny, a také ku Střeleckému ostrovu obrácená
strana Kamenného mostu, jakož i všechna
okna a blízké výšiny.
foto: Mgr. Štěpán Duháň
transliterace, transkripce a překlad: PhDr.
Miroslav Kunštát, Ph.D.

A K T U A L I T Y
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Výstav Eucharistie / 1. 7. 2022
Kdysi bývalo běžné, že každý měsíc byla vystavena Svátost Eucharistie buď jeden celý den, anebo
aspoň celé odpoledne. Jednotlivé rodiny, ale i jednotlivci se střídali po hodinách před monstrancí
a klečeli… modlili se, prosili, děkovali… Bylo to
samozřejmé asi tak, jako je samozřejmé, že čas
od času, ale pravidelně se člověk sejde v důvěrném rozhovoru s blízkými. S přítelem, s kamarádem, s někým milým. Pak nastala doba, kdy se
v mnoha farnostech přestalo o výstavě Eucharistie zcela mluvit a většina pokřtěných přestala
vnímat jakoukoli potřebu pravidelného osobního ztišení před proměněným Kristem. Naopak,
v některých farnostech se urputně vyžadovalo,
že musí zůstat vše, jak bylo, a to i za cenu, že se
někteří věřící obětují a budou držet nepřetržitou
stráž v kostele dnem i nocí. Zkusme hledat nějaký střed: abychom opět našli odvahu, čas i chuť
aspoň jednou za měsíc (dva měsíce, půlrok…?)
přijít do kostela, když je tam Ježíš osamocen. V tichu i se svými nejbližšími přijít blíže k oltáři, pokleknout a jen tak být, mluvit s Ježíšem, děkovat
mu, prosit ho… Je přece tolik věcí, které nejsou
samozřejmostí. A je u nás pravidelná půlhodinka
mezi 17:00 a 17:30, kdy to Ježíši můžeme říct. Každý první pátek v měsíci.

večerní mše ve středu (6. 7. na svátek Upálení Mistra Jana Husa), ale o den dříve. Přijďte!

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje / 5. 7. 2022
Jakkoli se to u nás traduje, úcta k těmto velkým
slovanským věrozvěstům, jimž naše slovanské
národy vděčí za masové přijetí křesťanství, je poměrně nová a sahá pouze do 19. století. Na území
Čech, Moravy, Slezska ani Slovenska nenajdeme
staré kostely, zasvěcené těmto světcům, a kromě
pražského kostela v Emauzích, jejž císař Karel
IV. nechal zasvětit českým patronům, mezi nimi
i Cyrilovi a Metodějovi, žádnou velkou zmínku
o cyrilometodějské tradici nenalezneme. Latinští kněží, sloužící mše na našem území, si to ani
nemohli dovolit, protože mešní texty byly přísně
dané a jakýkoli zásah do nich by znamenal vážný kněžský prohřešek. Teprve 19. století přineslo
změnu, když papežové v Římě na podnět mnoha osvícených slovanských biskupů (především
z balkánských národů a Moravy) více vnímali potřebu zrovnoprávnit ohlašovatele víry ve východní Evropě s těmi na Západě (sv. Augustin z Canterbury, sv. Bonifác, sv. Patrik aj.). V roce 1880
vychází papežská bula, která svátek sv. Cyrila
a Metoděje zavádí v celé církvi, a teprve o 200 let
později, roku 1981 je slovanský papež Jan Pavel II.
prohlašuje za spolupatrony Evropy. Jsou to naši
světci, hrdě se k nim hlásíme – a proto, i když jejich svátek připadá letos na úterek, kdy v Bubenči
v létě nebývá mše svatá, se sejdeme večer v 17:30,
abychom si je připomněli. Ten týden tedy nebude

Žehnání automobilů / 24. 7. 2022
Sedat si do vlastního auta je dnes již tak velkou
samozřejmostí, že mnohé rodiny mají nejen jedno, společné vozidlo, ale velmi často i dvě, aby
mohl jezdit každý z manželů, a někde dokonce
i tři, aby bylo auto pro manžela, pro manželku
a ještě pro celou rodinu, když se vydává někam na
výlet. Parkovacích míst není nikde a nikdy dost,
což je znát i během nedělní mše u Sv. Gotharda,
kdy nám nestačí nejen Krupkovo náměstí, ulička
mezi kostelem a školou, ale ani prostor před Obchodní akademií, jejž můžeme s laskavým svolením paní ředitelky v neděli využívat. A právě na
těchto místech (v případě nouze také na konci
ulice Českomalínská, tedy naproti kostelu přes
ulici Wolkerova) můžete zaparkovat svá auta
v tuto neděli, když budete chtít, aby se po skončení mše u vašeho vozu kněz zastavil, pomodlil
a požehnal všem, kteří se budou tímto autem
převážet z místa na místo. Datum není vybráno
náhodou, je to v okruhu svátku sv. Kryštofa, jenž
je patronem řidičů. Tak ho pojďme společně poprosit, aby ochraňoval nejen na letních cestách
všechny, kteří mají dnes to štěstí, že mohou vlastnit auto a umějí ho řídit. Abychom se vždy zdraví
vrátili domů a abychom tímto pozemským životem šťastně doputovali i do věčné vlasti u Pána
Boha v nebesích.

Cyklovýlet / 9. 7. 2022
Ondra Beránek má vše pečlivě připraveno, trasa
je naplánována tak, že si na ni mohou troufnout
i méně zdatní cyklisté. Parta nadšenců do rekreační cyklistiky se tedy může vydat na kamarádskou jízdu brdskou krajinou: ze Staré Hutě
u Dobříše do Hluboše, kde bude čekat otec Miloš,
aby společně s ostatními poutníky slavil mši svatou, jen tak s nimi chvíli pobyl, a pak se společně
vydají na oběd do pivovaru v Jirnech. Do Staré
Hutě se dostaneme vlakem, který odjíždí z hlavního nádraží v 7:25.Jelikož je však nutné zakoupit
lístky nejen pro lidi, ale i pro kola, a počet míst
pro kola je omezený, navíc je nutné je včas do vlaku dostat, sraz na nádraží dole u pokladen je již
v 7 hodin. Kdo to má blíž z jiné vlakové zastávky,
na vlastní pěst se může přidat i v zastávkách Vršovice, Kačerov, Krč, Braník nebo Zbraslav. Bude
to super jízda! Abychom měli všichni místa ve
vlaku, ale také zajištěné místo u stolu na oběd,
je nutné se rychle přihlásit e-mailem na adresu
cyklovylet@farnostbubenec.cz, Ondra vám ještě
stihne poslat další, přesnější a podrobnější instrukce a informace.

T I R Á Ž

1 2

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
středa 17:30
pátek
17:30
neděle
9:00
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
(opět od srpna 2022)
modlitba růžence (opět od září 2022)
biblický večer
(opět od září 2022)
modlitba nešpor
(opět od září 2022)
náboženství dětí
(opět od září 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

AKCE MĚSÍCE
1. 7. 2022			

výstav Eucharistie (17:00)

4. 7. 2022			

Modlitba za Arcach (18:15)

5. 7. 2022			

slavnost sv. Cyrila a Metoděje (17:30)

9. 7. 2022			

cyklovýlet (Hluboš)

10. 7. 2022			

příprava rodičů ke křtu dítěte (17:00)

17. 7. 2022			

vyprovázení motorkářů (10:00)

24. 7. 2022			

žehnání automobilů (10:00)

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

