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SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,
jsou chvíle a události, které se nám do života vepíší tak 
silně (nebo aspoň by se měly), že bychom na ně neměli 
zapomínat ani po letech, a to zejména v situacích, které 
s sebou přinášejí obtížná a náročná rozhodnutí. Jedním 
z takových silných momentů byl pro mě rozhovor s jistým 
mladým, tenkrát 18letým bubenečským farníkem, jemuž 
jsem vysvětloval, co mě vedlo k tomu, že jsem opustil 
svou předchozí farnost na Žižkově. 
Opakovaná nabídka přednášet na KTF kanonické 
právo byla tenkrát důvodem, proč jsem kývl na 
radikální změnu svého již zaběhnutého života; 
nicméně již tenkrát jsem prosil, abych dostal 
vedle toho i malou farnost, v níž budu moct žít 
svou víru, své kněžství a kde se budu moct učit 
osobnímu zrání i ve středním a jednou starším 
věku, kdy většině svobodných mužů (kněze nevy-
jímaje) hrozí neschopnost vidět a přiznávat si své 
chyby a stávají se z nich mrzouti a těžce snesitelní 
morousové… Bezelstný údiv toho mladého muže, 
že mám farnost pouze vedle učení, a upřímný 
strach milujícího člověka, že bych někdy dal před-
nost osobní kariéře před lidským společenstvím, 
mě od toho dne provázejí opravdu velmi často.
Zejména poslední měsíce a týdny. Kariérní 
postup, nebo dokonce možná i moje budoucnost 
na fakultě jsou podmíněny dalším růstem, 
vzděláváním i pobytem v zahraničí, včetně 
vědeckého pobytu a habilitačního řízení. Někteří 
z vás vědí, že jsem měl v plánu půlroční vědeckou 
stáž v německém Mnichově v letním semestru 
od března 2019. Tento pobyt a k němu se vážící 
zahraniční stipendium byl domlouván již před 
rokem, kdy jsem měl představu dokončené re-
konstrukce fary, fungujících společenství a pravi-
delného dojíždění do farnosti dvakrát měsíčně na 
víkendy. 
Rekonstrukce fary začala oproti původnímu plánu 
s několikaměsíčním zpožděním a také je o několik 
milionů dražší. Plánované dokončení v únoru 
2019 se kryje s mým plánovaným výjezdem. A 
tak jsem chtě nechtě musel řešit těžké dilema: 

Mohu „opustit“ na půl roku farnost v okamžiku, 
kdy bude finišovat stavba? Mohu odjet a nechat 
zrekonstruované prostory několik dalších měsíců 
neobydlené? Mohu zanechat lidi, kteří mi věřili a 
věří, ve chvílích, kdy ponesou na svých společných 
bedrech dluh, do kterého jsem je přesvědčil já 
svým nadšením?
Začátkem července jsem toto důležité (a pro mě 
těžké) rozhodnutí udělal. Písemně jsem oznámil 
děkanovi naší fakulty, že na vědecký pobyt do 
Německa neodjedu. Bude-li to Pán Bůh chtít 
(což v praxi znamená – bude-li ještě možnost toto 
nebo jemu podobné stipendium získat, bude-li 
o to fakulta stát a pustíte-li mě vy, moji farníci), 
zkusím to třeba o rok nebo o dva později… Teď 
vnímám, že má přednost můj závazek vůči vám. 
Když se nám podaří rekonstrukci fary dokončit, 
bude ji zapotřebí zařídit, bude důležité, aby se 
rozjely aktivity, kvůli nimž se k rekonstrukci 
přistoupilo, a bude nutné splácet dluh, který jsme 
si jako farnost na sebe touto aktivitou vzali. Mám 
před sebou ty vyplašené oči onoho mladého muže: 
dnes mnohem víc než před těmi léty pociťuji     
zodpovědnost za toto a podobná rozhodnutí. 
Pokud mě uznáváte za svého faráře a milujete        
i s mými chybami a nedostatky, které jste za ty 
roky poznali (a které mi tak velkoryse odpouštíte), 
je na mně, abych odpovídal stejnou láskou. Chci 
během těch měsíců po rekonstrukci, které budou 
bezesporu náročné, být s vámi. Nést společně 
nejen radost z požehnání a jednoho dokončeného 
díla, ale i tíhu finančního dluhu a jeho splácení.   
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První tři týdny v červenci jsem prožil ve Starém 
Kníně na letní bohoslovecké praxi. Dny byly 
na činnosti bohaté a nebyl den, kdy bych se do 
postele netěšil ;-). Několikrát jsem ale přece ještě 
za soumraku vyběhl ven – vyběhat přeplněnou 
hlavu. Jako třeba jednu sobotu, kdy jsme se s 
otcem Jozefem Andrejčákem, který mě měl po 
čas mé praxe pod dohledem, prakticky nezastavi-
li. Po pohřbu v Novém Kníně jsme ujížděli do 
vedlejších Borotic na svatbu a pak se vraceli na 
faru, kam přišli manželé na přípravu křtu svých 
dětí. Hned poté, co příprava skončila, jsme 
jeli uklízet kostel od popadaných květin     z 
pohřebních věnců, aby pár minut nato mohla 
být slavena mše v už čistém kostele.
U večeře jsem byl nalomen jít rovnou spát. Ale 
nakonec zvítězila chuť jít na chvíli protáhnout 
nohy a s nastávající tmou jsem vyběhl kamsi 
ven. Někam k lesu podél Kocáby, která Knínem 

protéká. Do lesa jsem ani nedošel a zastavil se    
u jedné nevelké skály, která nepatrně připomíná 
Lurdy. Sedl jsem si tam na kámen a jen tak tam 
byl. Zvukovou kulisu mi dělala tekoucí voda 
a šum stromů kolem. Bylo mi tam dobře a nic 
jiného se mi nechtělo. Byla to chvíle, kdy jsem 
cítil, že vše je tak, jak má být. Jen jsem tam seděl 
a mlčel. Byl jsem tam sám a vlastně zároveň ne-
byl. V modlitbě tam se mnou bylo mnoho lidí.
Napadlo mě, jestli nějak takto nebude vypadat 
nebe. Bude nám tam dobře (až tak, že lépe to 
nejde) a nic jiného chtít nebudeme…
Přeji Vám všem, abyste uprostřed prázdnin, do-
volených a cest za poznáním našli nějaké místo, 
kde budete jen Vy a Bůh a bude Vám dobře. Ne 
proto, že jste „utekli“ od lidí, ale proto, že On 
nás, jako ten nejlepší Otec, dává nakonec všech-
ny dohromady a dává všemu smysl.

                        Michal

BOHOSLOVEC

Milí farníci,
jsou chvíle, kdy bych nejraději zastavil čas a 
nemusel z místa, kde jsem, nikam odcházet. Je 
to třeba čas doznívající hudby při závěrečných 
titulcích pěkného filmu nebo nastávající večer kdesi              
v přírodě. Uplynulý den mohl být jakkoli vyčerpáv-
ající a už by to jen chtělo ulehnout do peřin, přesto 
tiché zastavení může být v daný moment více než 
zasloužený spánek.



KURÝR
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LAGANAS /GR
Z Laganosu na ostrově Zakynthos zdravím vás 
všechny. 
Thea

Chcete-li i vy napsat ostatním farníkům, posílejte
pohledy /Krupkovo náměstí 32/6, 160 00 Praha 6
MMS /+420  731 625 968

SVATÝ HOSTÝN /CZ
Posíláme vám srdečný pozdrav 
z naší pouti na Svatý Hostýn. 
Ondřej a Jana (Fajstavrovi)

Léto v Praze pravidelně „zasáhne“ i do počtu farníků, kteří přicházejí na bohoslužby,          
ať už ve všední den nebo v neděli. Někteří odjíždějí na celé léto mimo hlavní město            
na své letní chaty anebo chalupy, jiní zase cestují po světě, prázdniny nebo dovolenou 
tráví na horách, u moře nebo u svých známých… I když je nás tedy u Sv. Gotharda méně       
než po jiné měsíce, bezesporu každého potěší, že na sebe nezapomínáme: svědčí o tom    
i několik dalších pohlednic a pozdravů:

MANGRT /SI
Posílám pozdrav z pohádkových Julských Alp. Všude kolem 
se tyčí hory a pod nimi se pasou stáda ovcí. Je tu nádherně. 
Doufám, že si také všichni užíváte dovolenou nebo prázd-
niny. Už se na vás těším.
Terka N.

MARIAZELL /AT
Z poutního místa v Mariazell vás 
oba srdečně zdravíme.
Vladimír a Jarka

WATZMANN /DE
S kamarádem jsme se na otočku 
vydali do německých Alp; u vr-
cholového kříže na štítu Watzman-
nu jsem se modlil desátek růžence 
za celou naši farnost.
P. Miloš

BERLIN /DE
Milí svatogothardští farníci! Zdravíme z dovo-
lené v Berlíně
Terezie + Prokop + Kryštof Sedláčkovi
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nepatří ani k nejstarším, ani k nejznámějším, 
dokonce ani k nejvýznamnějším kostelům           
v Praze, přeci jen má svůj unikát: zasvěcení 
svatému Gothardu, které dosvědčuje jak         
starobylost sakrálního místa v této lokalitě,       
tak i existenci nějakého kostela nebo kaple           
v době, kdy se úcta k tomuto hildesheimskému 
biskupovi a benediktinskému opatovi z přelomu 
10. a 11. století šířila v českých zemích. 

Může nám být proto jen líto, že nemáme žádné 
historické prameny z tohoto období a můžeme 
se opírat pouze o několik drobných útržkovitých 
zpráv z jiných farností nebo dokumentů, které       
s naší farností a s naším kostelem přímo nesouvisí.
Podrobnější informace začínáme mít teprve v 19. 
století, kdy už existuje stávající klasicistní kostel a 
odkdy se v něm již nepřetržitě konají bohoslužby. 
Souběžně s pravidelným bohoslužebním řádem se 
však místní farníci zapojovali i do společenského 
života a všechny tyto události zapisovali do kro-
niky, které kdysi byly povinností každé farní obce 
v zemích Rakousko-Uherska.
Nejinak tomu bylo i u nás v Bubenči. Patříme 
k nemnoha farnostem, které vlastní historickou 
kroniku, do níž první zápisy byly zachyceny ještě 
německým švabachem, a tak jejich rozlousknutí 
(které by určitě potěšilo nejen mě, ale každého 
milovníka dějin) je zatím v nedohlednu, a to 
až do doby, než se nám podaří najít nadšeného 
dobrovolného odborníka, který by třeba během 
dlouhých zimních večerů tyto texty přepisoval do 
češtiny. 

Nejen tato stará historie, ale po získání svobody    
v roce 1989 i ta novější je pečlivě zaznamenávána 
a doplňována fotografiemi z kostela, z bohoslužeb 
či jiných akcí, které naše farnost pořádala a 
kterými žila. Teprve poslední roky jsou již stránky 
kroniky nezaplněné. Poté, co svou dlouholetou 
činnost ukončila obětavá kronikářka paní Alena 
Kartašová, na niž se ještě pokusila navázat ochot-
ná paní Jana Fajstavrová, jsme již nenašli nikoho, 
kdo by v zápisech naší farní činnosti pokračoval. 
A to přesto, že se bezesporu určitě můžeme a 
máme čím pochlubit. Naštěstí právě časopis 
Gothard v malé míře tento nedostatek supluje, 
takže se nemusíme obávat úplné ztráty naší ko-
munitní paměti, nicméně by určitě bylo vhodné, 
aby se v práci farního kronikáře či kronikářky 
pokračovalo tak, jako tomu bylo kdysi. 
Za několik měsíců (pravděpodobně v únoru 
2019) bude dokončena nová fara a v ní se opět 
začnou scházet různá společenství a opět bude 
nabídnuta možnost setkávání a pořádání akcí, 
které mají pomoct nejen nám samotným, ale i 
lidem kolem nás tak, jak to po nás křesťanech 
požaduje Pán Ježíš. Nepopírám, že bych byl 
rád, kdyby k začátku roku 2019 naše farnost 
měla znovu svého kronikáře, který vše, co bude 
přicházet a co se bude dít, pečlivě zachytí i pro 
generace, které přijdou po nás. Aby se mohly 
„z první ruky“ dozvídat, jak nám bylo, co jsme 
prožívali a jak jsme se uměli či neuměli vzájemně 
potěšit z úspěchů, ale také poprat s nepřízní či 
těžkostmi, které život do bubenečské farnosti Sv. 
Gotharda přinesl.

HLEDÁME PROTO MUŽE NEBO ŽENU, BEZ 
OHLEDU NA VĚK, KTEŘÍ BY SE TOHOTO ÚKOLU 
FARNÍHO KRONIKÁŘE RÁDI UJALI.  

/Hlaste se prosím co nejdříve, a to osob-
ně u pana faráře. Anebo mu napište 
na některý z mobilních či e-mailových 
kontaktů.

FARNOST HLEDÁ

Chcete-li i vy napsat ostatním farníkům, posílejte
pohledy /Krupkovo náměstí 32/6, 160 00 Praha 6
MMS /+420  731 625 968

I když náš bubenečský kostel
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PRO DĚTI



SLOVO KE MŠI SVATÉ
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Pokyny k římskému misálu, 
tedy k závazné mešní liturgii římské (římsko-katolické) církve přesně definují, co se při mši svaté 
může měnit, a co naopak musí bezpodmínečně zůstat nedotčené libovůlí duchovního, jenž bo-
hoslužbě předsedá. Mezi ty části, které mají silněji vyzdvihnout skutečnost, že liturgii mše tvoří 
opravdu celé shromáždění, kde tedy obě strany (kněz i přítomný lid) mají vložit maximum svého 
osobního vkladu, jsou mj. zařazeny především úkon kajícnosti (výzva k uznání hříchů a lítosti na 
začátku mše), vyznání víry (společné přihlášení se k jedné víře po nedělním kázání), přímluvy (tedy 
modlitby na určité konkrétní úmysly) a modlitba Páně (Otče náš, modlitba, jíž se začíná tzv. com-
munio).
Proto právě v těchto částech se snažím v několika slovech aktualizovat to, co se v kostele, v naší 
farnosti nebo obecně v naší společnosti odehrává. 
Další část pokynů k misálu se dotýká způsobu, jak se jednotlivé texty mají přednášet. Zda dát 
přednost recitování nebo zpěvu. Zkuste tedy spolu se mnou porozumět vysvětlujícím důvodům, 
abychom se to všechno pak pokusili převést do praxe i u nás u Sv. Gotharda.

Způsob pronášení různých textů
38. V textech, které má kněz nebo jáhen 
nebo lektor anebo všichni pronášet srozu-
mitelně a nahlas, má přednes odpovídat 
druhu textu — podle toho, zda je to čtení, 
modlitba, výzva, aklamace anebo zpěv; 
stejně tak má odpovídat způsobu slavení 
či slavnostnosti shromáždění. Vedle toho 
je třeba brát zřetel na povahu jazyka a 
národní svéráz.
Proto je v následujících rubrikách a 
normách třeba chápat výraz »říkat« nebo 
»pronášet« tak, že se vztahují jak na 
zpěv, tak na recitaci, při zachování zásad 
vyložených výše.

Důležitost zpěvu
39. Apoštol vybízí věřící, kteří se scházejí 

v očekávání příchodu svého Pána, aby 
společně zpívali žalmy, hymny a duchovní 
písně (srov. Kol 3,16). 
Zpěv je totiž znamením plesání srdce (srov. 
Sk 2,46). Proto sv. Augustin správně říká: 
»Kdo miluje, ten zpívá,« a již ve starověku 
vzniklo přísloví: »Dvakrát se modlí, kdo 
dobře zpívá.«

40. Při slavení mše je tedy třeba velice si 
vážit zpěvu s přihlédnutím k národnímu 
svérázu i k možnostem jednotlivých litur-
gických shromáždění. 
I když není vždycky nutné, např. při mších 
ve všední dny, zpívat všechny texty, které 
jsou určeny ke zpěvu, je třeba dbát o to, 
aby zpěv služebníků a lidu nechyběl o 
nedělích a zasvěcených svátcích.

Pokračování Všeobecných pokynů k římskému misálu:
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HISTORIE

Bubeneč
V říjnu 1904 vyhověla císařská kancelář ve Vídni žádosti místních obyvatel, 
aby byl Bubeneč (dříve Ovenec) povýšen na město. Stalo se tak přesně 26. 
října 1904 a při této příležitosti byl také vytvořen a popsán místní znak. 
Stříbrný beran se zlatými rohy a kopýtky odkazuje na původní název obce, 
cimbuří s branou zase na polohu Bubenče, jenž vždy tvořil jakousi bránu 
a vstup do velké královské Prahy. Tato událost přinesla s sebou jak rozvoj 
samotné obce (za zásluhy byl roku 1907 starosta Bubenče Raimund Kubík 
vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefa I.), tak i nárůst míst-
ního obyvatelstva. To vypracovalo návrh na rozšíření kostela sv. Gotharda, 
na němž se v důsledku politických změn (zánik monarchie, vznik 
Československa) pracovalo několik let, až byl konečně roku 1934 před-
ložen ke schválení magistrálnímu úřadu hlavního města Prahy.
V té době velice aktivní Klub Za starou Prahu, existující od roku 1900, 
však zabránil tuto myšlenku zrealizovat a následně nástup druhé světové války, jakož i poválečný nástup 
komunistické strany k moci definitivně ukončil úvahy o jakékoli přestavbě či dostavbě bubenečského 
chrámu. A tak máme dodnes zachovaný kostel tak, jak byl roku 1801 postaven a roku 1810 upraven.
 

./Kostel sv. Gotharda ve dvacátých letech 20. století s obecní studnou uprostřed náměstí 

/Bývalý městský znak Bubenče
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OPRAVY A REKONSTRUKCE

Farní budova
Od května, kdy se firma AMO, s.r.o. 
pustila pod pečlivým dohledem odborníků 
do náročné a nákladné rekonstrukce historické 
budovy bubenečské fary, se toho na staveniš-
ti odehrálo hodně. Byly zbourány nevhodné 
přístavky, vyhotoveny nové základy a začíná se s budováním nových zdí pro kancelář se vstupním 
prostorem před budovou fary, jakož i záchodů pro farníky po pravé straně (pohledově po levé) straně 
budovy, které budou sloužit farníkům využívajícím prostory kostela, fary i zahrady.
Uvnitř budovy byly opatrně vybrány veškeré podlahy (podle požadavku památkářů musejí být 
podpovrchové výplně podlah jako zemina či štěrk opět vráceny zpět na původní místo), zbourána 
příčka v přízemí, která otevře prostor pro „velký“ farní sál a odneseny veškeré dřevěné trámy a dveře 
k repasím. Položena byla nová kanalizace, odvodnění, zahájilo se jednání o nové plynové přípojce. 
Proběhl archeologický průzkum podlaží, jakož i historický průzkum vnějších i vnitřních omítek. 
Narazilo se na první problémy, z nichž patrně největším je v tuto chvíli objevení dřevokazného hmyzu 
v rákosníku v podlaze prvního patra. Aktuálně se tedy mj. řeší potřeba náhrady celého dřevěného 
trámu v podlaze prvního patra (resp. ve stropě přízemí).
Z celkové částky bylo firmě AMO doposud vyplaceno 863.682,93 Kč. Faktury včetně soupisu 
provedených prací jsou k dispozici na faře členům Ekonomické rady farnosti.  

Dřevěný mobiliář kostela 
Poté, co byl červotoč vyhuben v kostelních lavicích (které již od Velikonoc slouží svému účelu včetně 
čalouněných podsedáků), je zapotřebí přistoupit k odstranění škůdce i v dalších dřevěných součástech 
kostelního mobiliáře, aby se nerozšířil zpět do již opravených lavic. Tentokrát se firma Ateliér Fiala 
bude věnovat klekátkům a všem oltářům. Finančně by nám měla pomoct dotace z MHMP ve výši 
cca 345 tisíc Kč, o niž jsme zažádali a která by se měla na farním účtu objevit v průběhu srpna 2018. 

/Bývalý městský znak Bubenče

Projekt „Stavební úpravy fary na komunitní
centrum u kostela sv. Gotharda v Praze 

Bubenči” je spolufinancován Evropskou unií.
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AKTUALITY
Letní bohoslužební řád 
/červenec, srpen
Protože mnozí Pražané v létě odjíždějí mimo 
hlavní město, je v mnoha pražských farnostech a 
kostelích zvykem upravovat v letních měsících řád 
bohoslužeb na tzv. prázdninový provoz. Ani naše 
farnost není výjimkou a od 1. července do 31. 
srpna 2018 budou mše svaté následovně: ve středu 
a v pátek v 17:30 a v neděli v 9:00. 

Výstav Eucharistie
/3.8.
Jako obvykle, i v srpnu se můžeme na první 
pátek sejít v kostele sv. Gotharda na adoraci před 
vystavenou Svátostí oltářní. Uprostřed hluku 
velkoměsta, pracovních či dovolenkových aktivit 
se na půlhodiny zastavit a Ježíši předložit vše, co 
máme na srdci: své radosti i smutky, úspěchy i 
nezdary. Tento měsíc bude tato možnost v pátek 
3. srpna 2018 v 17:00.

Sbírka na rekonstrukci fary
/5.8.
Stejně jako začínající manželé hledají, kde budou 
bydlet, i rozvíjející se farní společenství, které chce 
nejen chodit do kostela, ale vzájemně si pomáhat 
žít nejednou náročné křesťanské životní zásady, 
potřebuje prostory na scházení. Aby se měli kde 
sejít rodiny, děti, pěvecký sbor, mládež i senioři, 
různým způsobem nuzní… Rekonstrukce fary již 
začala, na její realizaci se však podílíme my sami, 
a to různým způsobem. Jedním z nich je sbírka 
do kasičky, kterou o první neděli v měsíci drží 
ministrant na schodech kostela. Tentokrát to bude 
v neděli 5. srpna 2018 po (jediné) mši svaté v 9 
hodin.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
/15.8.
Je to nejnovější církevní (katolické) dogma, pro-
hlášené papežem v roce 1950. Účastí na mši svaté 
v tento den si nemáme pouze splnit nějakou pov-
innost, ale uposlechnout jak pozvání samotného 
Ježíše, který pro nás na tuto slavnost připravil 
ten nejcennější pokrm, sám sebe v Eucharistii, 
jednak nařízení církve, která chce na celém světě 
shromáždit své členy, aby tím vyjádřili, že věří      
v to, co věří a vyznává naše (katolická) církev.      

U Sv. Gotharda se sejdeme ve středu 15. srpna 
2018 v 17:30.

Po stopách sv. Gotharda
/18.–19.8.
Naposled se vydáváme po stopách našeho patrona, 
jímž je sv. Gothard. Zatímco loni jsme putovali   
k jeho hrobu v Hildesheimu, kde jsme se modlili 
za celou naši farnost, tentokrát putujeme na místa 
spojená s jeho narozením (Reichersdorf ), prvními 
roky řeholního života (Niederalteich) a dalším 
místem, kde působil jako opat (Kremsmünster). 
Dvoudenní autobusová pouť farníků se uskuteční 
o víkendu 18.–19. srpna 2018.

Nabídka
/Na obzoru mateřská nebo rodičovská 
dovolená či odchod do důchodu
Čeká-li Vás životní změna jako mateřská nebo 
rodičovská dovolená či odchod do důchodu, ráda 
nabízím pomoc při vyřízení na úřadě. Nebo třeba 
„jen“ pomůžu získat potřebné informace. 
Oslovit mě můžete e-mailem na adrese petra.
marova@centrum.cz nebo telefonicky na čísle 
722 745 139. 
Možná, že takovou životní etapu očekáváte až za 
nějaký čas. Chcete-li mít informace v  předstihu, 
klidně se také ozvěte. Těším se na spolupráci.
Petra Márová

Letošní cyklovýlet doprovázelo krásné počasí a 
dobrá nálada, na snímku cyklistická sestava před 
románským kostelem v Jakubu (obec Církvice).
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SVATÝ GOTHARD

Ikona sv. Gotharda
Martin Damian je český ikonopisec, narozený v Zábřehu na Moravě; první ikony napsal během 

svého pobytu v kapucínském klášteře, kde zkoumal své povolání, aby se nakonec rozhodl nesložit 
řeholní sliby, ale žít ve světě jako laik. Roku 2009 založil v Praze ikonopiseckou dílnu a od této 

doby píše ikony podle starobylého byzantského způsobu. Pořádá kurzy psaní ikon, vystavuje u nás             
i v zahraničí. K letošní poutní slavnosti (6. května 2018) daroval naší farnosti ikonu svatého Gothar-

da, která je dočasně umístěna u bočního vchodu do kostela.



/web www.farnostbubenec.cz /facebook Farnost Bubeneč

/poštovní adresa 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

středa
pátek
neděle

čtvrtek 14:00 –16:30

17:30
17:30
9:00

/Mše svaté 
v kostele sv. Gotharda

/Úřední hodiny v kanceláři

zpovídání
motlitba růžence
úklid kostela
zkouška sboru
biblický večer
náboženství dětí

středa a neděle 30 minut přede mší
opět od září

dle ohlášení v kostele
opět od září
opět od září
opět od září

/Pravidelné aktivity

prvopáteční výstav Eucharistie  /6:30
sbírka na rekonstrukci fary  /17:00

svátek sv. Vavřince  /17:30
slavnost Nanebevzetí Panny Marie  /od 07:45

pouť „po stopách sv. Gotharda“
příprava k manželství I.  /17:30
svátek sv. Bartoloměje  /18:30

3.8.  
5.8.   
10.8.   
15.8.  
18.–19.8.  
21.8.  
24.8.  

/Akce měsíce

Ekonomické okénko
Informace o aktuálním stavu rekonstrukce farní budovy a dalších opravách 

v naší farnosti naleznete na straně 9. 

Výše darů na rekonstrukci v červenci 2018: 23.510.- Kč

Přispívat na rekonstrukci lze trojím způsobem:
a/ pravidelnou měsíční platbou: ideální je zadat své bance trvalý příkaz na zvolenou částku, číslo 
farního účtu v České spořitelně je 201333389/0800, pro identifikaci platby (na rekonstrukci fary) 
uveďte variabilní symbol (svátek sv. Gotharda): 05052016;

b/ jednorázovým finančním darem podle svých možností, lze poukázat na stejné číslo účtu anebo 
osobně panu faráři;
c/ sbírkou první neděle – první neděli v měsíci stojí před kostelem ministrant se zvláštní kasičkou, do 
níž může kdokoli (třeba i náhodný návštěvník kostela nebo host) přispět jakoukoli částkou

+FARNOS
BUBENEČ


