
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vážení a milí farníci, 
když jsem v roce 1995 začínal působit 
ve Štěchovicích, byl jsem překvapen, jak 
velmi se koncem května začala měnit 
naše povltavská farnost. Najednou byly 
kostely plnější a celou jednu třetinu 
roku se naše malé farní společenství 
rozrostlo o ty „přespolní“, kteří po 
většinu roku sice žili v Praze, s teplejším 
počasím se však přesouvali na chaty a 
chalupy, které byly doopravdy jejich 
druhým domovem. Když se 
s posledními teplými víkendy v září 
přibližoval jejich odjezd zpátky do 
Prahy, bylo nám všem smutno. Všichni 
jsme si zvykli na to, že kromě nás 
celoročních máme ještě i letní farníky, a 
nikdo neřešil, zda jsou plnohodnotnými 
jen proto, že po většinu roku s námi 
nesdíleli naše starosti. 
Vzpomínám si na jeden rozhovor: když 
maminka pěti dětí pronesla, že už je 
jejich pražský pan farář netrpělivý, kdy 
se zase vrátí do Prahy, bezděčně jsem 
hlesl, že si holt pražský pan farář musí 
zvyknout na to, že je potřebujeme a 
máme rádi i na venkově. 
To jsem netušil, že už šest let poté se 
stanu pražským farářem a od roku 2001  

 
budu sám v roli onoho kněze, jenž má 
být velkorysý a nejen svým farníkům 
dopřeje radost z venkova, ale i svým 
spolubratřím kněžím mimo Prahu 
dopřeje radost ze svých farníků. 
Situace se nezměnila ani mým 
přechodem ze Žižkova do Dejvic a do 
Bubenče: i tady je už několik týdnů 
znát, že zejména mladé rodiny s dětmi 
o víkendech doslova utíkají z hluku a 
ruchu velkoměsta do poklidnějších částí 
středních Čech nebo i vzdálenějších 
míst, kde si oni nebo jejich předkové 
vybudovali jakési rodinné letní sídlo. 
Chtěl bych vám proto všem popřát, 
abyste si odpočinuli, načerpali fyzických 
i duševních sil, prožili řadu pěkných 
zážitků, a pokud budete chtít pozdravit 
naši farní rodinu, nemusíte ani posílat 
všem individuálně sms, mms nebo 
pohlednici - stačí, abyste poslali na 
adresu farnosti, která je na zadní straně 
tohoto měsíčníku, pohled z míst, kde 
jste se právě ocitli, a já ho rád zde 
v Gothardovi uveřejním. A když se 
zastavíte na chvíli zase v Praze, přijďte 
do našeho kostela. Jako každou jinou 
neděli, i ty letní budu stát po mši svaté 
u vchodu (nebo východu), abych vám 
podal ruku a třeba se zeptal, jak se vám 
vede. Jste tady 
(všichni) doma. 



POHLED Z DOVOLENÉ  

Pro letošní dovolenou jsem si vybral tak trochu dobrodružní cestu po belgických 
svatyních s bonusem katedrály v německých městech Aachen a Kolín nad Rýnem. 
Jelikož mnohé ze svých cest mohu absolvovat i díky podpoře některých z vás, rád 
se podělím o své zážitky či inspirace; budete-li chtít, zvu vás do kostela sv. Go-
tharda v pondělí 15. 8. 2016 a po mši svaté (tzn. cca v 18.30) i vás mohu prostřed-
nictvím fotek zavést do míst, kam jsem se za těch deset dnů dostal. 

 

SOBOTA 30. 7. 2016 – FARNÍ POUŤ K SV. MÁŘÍ MAGDALÉNĚ 
V rámci Jubilejního roku milosrdenství putujeme do dvou kostelů sv. Máří 
Magdalény, která byla vyhlášena za jednu z patronek tohoto roku. Pro velký 
zájem byl 1. července objednán větší autobus s 57 místy, čímž se našlo ještě 
10 míst pro další zájemce, kteří chtějí zažít naši farnost v modlitbě, u stolu či 
na procházce lesem. Akce se mohou zúčastnit i rodiny s dětmi. Dotovaná cena 
je 200 Kč na osobu, oběd (bez nápojů a dezertu) je v ceně. 
 
Program poutního výletu: 
6.45 – sraz u kostela sv. Gotharda na Krupkově náměstí 
cca 10.00 – modlitba v kostele sv. Máří Magdalény v Karlových Varech, pro-
cházka ke vřídlu, na kávu nebo do cukrárny 
12.15 – oběd v Pivovaru Kynšperk, možnost nákupu tamního piva 
14.00 – poutní mše svatá u Sv. Máří Magdalény v klášteře Chlum Sv. Máří, 
prohlídka objektu 
cca 16.00 – malá procházka lesem k pramenu Smraďoch u Mariánských Lázní 
cca 20.00 – návrat do Prahy 



OTEC MILOŠ PŘEDSTAVUJE 
 

Žehnání automobilů 
 
Křesťané se od začátku svých dějin velmi výrazně lišili od po-
hanů zejména tím, že prožívali neobvyklé společenství lásky 
různých povolání a povah, a to nejen napříč věkovými kate-
goriemi, ale dokonce i přes časnou hranici pozemského ži-
vota: ti, kteří odcházeli k Bohu, hlavně jako mučedníci, se stá-
vali v první řadě vzorem pro ty, kteří ještě zůstávali naživu, a pak také přímluvci u 
nebeského Otce. Různé profese, ale i různé životní situace nebo celé národy tak 
mezi světci nalézali ty, k nimž upínali své oči a myšlenky jako k bratřím a sestrám, 
kteří už dovršili životní pouť a mohou k Bohu promlouvat přímo, bez potřeby slov. 
V různých jazycích a kulturách jim dodnes říkáme svatí patroni. 
I řidiči mají několik nebeských patronů: kromě sv. Rafaela je nejznámějším svatý 
Kryštof, jemuž v liturgickém kalendáři církev přiřadila 25. červenec. V neděli před 
tímto dnem proběhne po mši svaté na parkovišti před budovou školy požehnání 
automobilů. V modlitbě budeme společně prosit nejen za šťastný návrat z cest 
domů, ale i za to, aby se řidiči těchto aut chovali při svých jízdách zodpovědně a 
nezapomínali na ohleduplnost k ostatním účastníkům silničního provozu.  
   

Dále připravujeme: 
 
Neděle 10. 7. 2016 – příprava rodičů ke křtu dítěte 
oba rodiče bez miminka (kromě případu, že přípravu absolvují v těhotenství) mo-
hou přijít na 17.00 na bubenečskou faru; je však potřebné se předem ohlásit, nej-
lépe sms anebo emailem 
 
Neděle 14. 8. 2016 – poutní mše na Karlštejně 
výjimečná příležitost dostat se do prostor kostela Nanebevzetí Panny Marie na 
hradě Karlštejně spolu s otcem Milošem jako karlštejnským kanovníkem 
 
Sobota 27. 8. 2016 – cyklovýlet 
žádné závodění, ale rekreační výlet na kolech pro mladší i starší cyklisty, 37 km 
trasa vede z Čelákovic do Mělníka k soutoku Vltavy a Labe, do Čelákovic se do-
staneme auty anebo vlakem, zpět do Prahy vlakem 
 
Neděle 11. 9. 2016 – farní odpoledne u ohně a dobrého slova 
od 16 hodin si u kostela budeme moct opéct buřt, dát si sklenku vína a hlavně se 
poznat a popovídat si, akce trvá i po setmění, dokdy budeme mít chuť být spolu  
 



MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA 
 

úterý v létě není! 
středa 17:30 

čtvrtek 6:30 
pátek 17:30 

neděle pouze 9:00! 

 
KONTAKTY 
 

poštovní 
adresa 

Krupkovo nám. 32/6 
160 00 Praha 6 

email farnost.bubenec@gmail.com 

IČ 61380288 

č. účtu ČS 201333389/0800 
farář P. Miloš Szabo 

mobil 731 625 968 

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI 
 

čtvrtek 14:00-16:30 
 
PLÁN AKCÍ A AKTIVIT 
 

modlitba růžence pokračuje od září 

farní kafe pokračuje od září 
zpovídání středa a pátek 17.00 

úklid kostela pokračuje od září 
 

3.7.2016 křest David Kovácsik 

10.7.2016 příprava rodičů ke křtu 
19.7.2016 příprava k manželství (III)  

24.7.2016 křest Markéta Márová  
24.7.2016 žehnání automobilů a řidičů 

24.7.2016 příprava k biřmování 

EKONOMICKÉ OKÉNKO – REKONSTRUKCE FARY 

Rekonstrukce fary u Sv. Gotharda prošla schválením na Arcibiskupství pražském, nyní se za-
čalo s vyřizováním všech potřebných povolení a vyjádření; navíc se objevilo několik pro-
blémů, které s rekonstrukcí nesouvisí, např. nefunkční kanalizační přípojka, nebo rozpory 
mezi skutečným a digitálním zápisem pozemků v katastru. 
Na výzvu o možných splátkách zareagovali mnozí farníci velmi obětavě, podle zaslaných pří-
spěvků můžeme počítat s měsíční splátkou budoucího úvěru 30.260.- Kč. 
 

výše daru na rekonstrukci v květnu 2016: 11.025.- Kč 
 

Přispívat na plánovanou rekonstrukci lze trojím způsobem: 
a) pravidelná měsíční platba, můžete s ní začít kdykoli, třeba i od tohoto měsíce, ideální je 
zadat své bance trvalý příkaz na zvolenou částku - číslo farního účtu v České spořitelně 
je 201333389/0800, pro usnadnění platby (na rekonstrukci fary) je lepší dát jednotný varia-
bilní symbol, ideálně svátek svatého Gotharda, tzn. 5. května letošního roku - 05052016; v 
případě, že na to zapomenete a bude se platba opakovat, účetní si s tím poradí 
b) někdo může dát přednost jednorázovému finančnímu daru podle svých možností - na 
stejné číslo účtu anebo osobně panu faráři můžete dar předat, bude vždy zaevidován do 
účetnictví jako dar na rekonstrukci - v obou těchto případech bude na začátku roku 2017 vy-
staveno potvrzení o daru, které lze pak použít při odpisu z daní za uplynulý rok 
c) sbírka první neděle - pro ty, kterým vyhovuje jiný způsob pomoci anebo také pro ná-
hodné či občasné návštěvníky bohoslužby bude počínaje zářím 2016 vždy první neděli v mě-
síci před kostelem ministrant držet zvláštní kasičku, do níž může kdokoli jakoukoli částkou 
rovněž přispět  

 

www.farnostbubenec.cz 
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