
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vážení a milí farníci, 
před koncem školního roku jsem si četl 
životopis sv. Ignáce z Loyoly, jenž 
shodou okolností právě v červnu (1521, 
tedy před 495 lety) prožil vnitřní 
konverzi. Jako sice zbožný, nicméně 
hodně světsky žijící voják, byl vážně 
zraněn při bitvě na obranu španělské 
Pamplony, takže doktoři již zlomili hůl a 
třicetiletý Inigo přijal svátost 
umírajících. V noci před svátkem sv. 
Petra došlo v nemoci k radikálnímu 
obratu, což Ignác přičítal právě tomuto 
světci. A odhodlal se ke změně: ačkoli 
nebyl ani knězem ani řeholníkem, 
rozhodl se přísně odolávat smyslnosti, 
jíž do té doby často podlehl, další své 
mzdy rozděloval nuzným a kulhající se 
rozhodl k pěší pouti do Svaté země. 
Když roku 1534 zakládá jezuity (ještě 
stále nebyl knězem!), rozhodl se celou 
společnost zcela odevzdat do služby 
papeži jako viditelné hlavě a vnějšímu 
symbolu jednoty katolické církve, jakož 
i nástupci sv. Petra. Zarážející na tom je 
fakt, že se k tomu rozhodl i přesto, že 
s papežstvím neměl nejlepší zkušenosti: 
Klement VII., jenž byl papežem přesně 
v době jeho duchovního dozrávání,  

 
nebyl ani liturg, ani duchovně zaměřený 
muž. Mazaný politik každým coulem: 
pravděpodobně s jeho vědomím byl 
Ignác dokonce dvakrát vržen do vězení 
pro podezření z bludařství. 
I tak v něm Ignác vidí Svatého otce. 
V době, kdy by se mohl přidat k těm, co 
v církvi protestují: byl to čas Martina 
Luthera a dalších reformátorů. 
Bolí mě, kdykoli slyším tzv. vážené 
katolíky (včetně některých kněží) 
vznášet výhrady vůči papeži Františkovi. 
Často jen (nebo právě) proto, že nás, 
ukolébané Evropany, uzamčené do 
svých pohodlných rituálů, učí dívat se 
na svět a problémy jiným pohledem. 
Není výjimkou, že někdo  rozlišuje mezi 
„Svatým otcem Benediktem XVI.“ a 
„tímto papežem“. A vůbec si 
neuvědomuje, že Ježíš si jako prvního 
papeže vybral vzpurného Petra. A že 
vedl církev i prostřednictvím mnoha 
nehodných mužů, u nichž byl svatý 
opravdu pouze jejich úřad.  
Církev je katolická pouze tehdy, když 
nezapomeneme i na skutečnou úctu k 
papeži. Chci proto dát hrdě najevo, že 
farnost, která je mi svěřena, se k papeži 
hlásí a chce mu být poslušna. Modlím 
se za to i na prahu nového měsíce: 31. 
července je totiž svátek 
sv. Ignáce z Loyoly.  



 

POZDRAVY Z DOVOLENÉ  

Jeden z našich farníků Ing. Jan Novák, loutkoherec, režisér, dramaturg, archivář a 
vedoucí pražské Říše loutek se na léto pře-
stěhoval do Nové Paky, kde spoluorganizuje 
výstavu Loutky z Říše loutek a Nové Paky. 
Srdečně zve všechny farníky, kteří budou 
mít cestu kolem na výstavu, která potrvá až 
do 11. září 2016.  

Posielame Vám i 
vašim ovečkám 
záber na 
dominantu Španej 
Doliny ako pozdrav 
a poďakovanie: sv. 
omša bola veľmi 
silná, a to nielen 
vďaka slovenskej 
vložke pri sv. krste. 
Požehnané leto 
všetkým prajú 
Ľubica a Richard 

Posíláme moc pozdravů z našeho 

prázdninového výletu na Sloven-

sko, a to nejen Vám a sv. Gothar-

dovi, ale i všem farníkům: Jana, To-

máš, Ondra, Julinka (Adléta Lud-

mila) Moravcovi 

 

Pozdrav z nádherného Sanktuária 

Božího milosrdenství v Krakově po-

sílá Jelena Trollerová 



 

Drahý otče Miloši a všichni!  
Posílám upřímné pozdravy a 
vzpomínky z lázní, mám se tu 
krásně, mše sv. v úterý a v neděli, a 
tak vzpomínám v modlitbách na 
všechny a moc se na všechny těším 
– sv. Gothard moc chybí. Ruku 
tiskne Alena Kartašová 

 

POZVÁNKY NA SRPEN 
 

Promítání o Belgii – 15. 08. 2016 
 

Tak trochu dobrodružná cesta po Belgii mě vedla 
přes různé katedrály a kostely: chtěl jsem poznat 
tamní život a také nahlédnout, jak prožívají Jubi-
lejní rok milosrdenství v belgických katedrálách. 
Chcete-li, rád se s vámi o dojmy a pocity podělím 
– povídání a promítání nejsilnějších míst je v pon-
dělí v kostele hned po slavnostní mši svaté na slav-
nost Nanebevzetí Panny Marie – P. Miloš  
  

Cyklovýlet – 27. 08. 2016 
 

Rádi bychom Vás pozvali na první letošní cyklovýlet - nebude to v rytmu Tour de 
France, spíše půjde o poklidný průjezd středočeskou krajinou s možností poznat 
zajímavá místa a výborné lidi. Projedeme labskou nížinou, vyšplháme na Mělník, 
odpočineme si v příjemné restauraci a vyzkoušíme novou vltavskou cyklotrasu 
až do Kralup. Během výletu bude možná účast na polední mši v klášterním kos-
telu v Mělníku, prohlédneme si také místní kostnici. 
Sraz cyklistů bude ráno na Masarykovo nádraží, příjezd zpátky je pak plánován v 
pozdních odpoledních hodinách vlakem. S sebou si určitě vemte vše potřebné 
na celý den a myslete i na možné zhoršení počasí. Opravárenskou dílnu za vás 
povezeme! – Ondra a Ivana 
 

Sraz v 7.00 na Masarykově nádraží u pokladen (včas kvůli koupi jízdenek, i 

pro kola!) – kdo by nestíhal nebo zmeškal, budeme na zastávce Čelákovice 

Jiřina čekat i na další spoj s odjezdem 7.55; kdo si kola přivezete autem do 

Čelákovic, buďte na stejné zastávce nejpozději v 8.15! 



 

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 

1. K přípravě všech podkladů pro rekonstrukci bylo třeba provést kamerový průzkum kana-
lizace, který ukázal, že stávající situace je špatná: po necelých 32 metrech kanalizace končí a 
fara i kostel vlastně již několik let odpad „ukládá“ do spádového potrubí, ale bez odvodu! 
2. Bude potřebné upravit hranice pozemků směnou mezi farností a Magistrátem hl. města 
Prahy (budova musí stát na pozemku farnosti a přístupová cesta na sousedním pozemku 
magistrátu). Probíhají jednání, následovat bude písemná žádost a čekání na souhlas. 
3. Dokumentace byla předána k závaznému vyjádření památkářům, hygienické stanici, od-
boru životního prostředí magistrátu a hasičského záchranného sboru, čeká se na jejich pí-
semné odpovědi. 
 

výše darů na rekonstrukci v červnu 2016: 33.605.- Kč 
 

Přispívat na plánovanou rekonstrukci lze trojím způsobem: 
a) pravidelná měsíční platba: ideální je zadat své bance trvalý příkaz na zvolenou částku - 
číslo farního účtu v České spořitelně je 201333389/0800, pro usnadnění platby (na rekon-
strukci fary) je lepší dát jednotný variabilní symbol (svátek svatého Gotharda: 05052016); 
b) jednorázovým finančním darem podle svých možností - na stejné číslo účtu anebo 
osobně faráři 
v obou případech bude na začátku roku 2017 vystaveno potvrzení o daru, které lze pak pou-
žít při odpisu z daní za uplynulý rok 
c) sbírkou první neděle - počínaje zářím 2016 vždy první neděli bude před kostelem minis-
trant držet zvláštní kasičku, do níž může kdokoli (třeba i náhodný návštěvník kostela nebo 
host) přispět jakoukoli částkou  

 

www.farnostbubenec.cz 
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