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Gothard
měsíčník (nejen) pro bubenečské farníky

01 / 2017      015 

rávě toto vědomí své 
nicotnosti a velmi reálné 
závislosti na Bohu vedlo 

naše předky jednak k tomu, 
že nejen nový rok, ale i nový 
den nebo dokonce jakoukoli práci začínali 
prosbou o Boží požehnání. Modlitba tedy 
byla normální součástí  osobního i rodinného 
života.
Odvážím se tvrdit, že všichni jsme v dnešní 
době tuto závislost na Bohu nahradili jinými 
závislostmi, svou nicotnost za hlasité podpory 
psychologických a pedagogických argumen-
tací proměnili na seberealizaci a asertivitu, 
no a z modlitby se stala jakási duchovní či 
duševní útěcha, k níž se obracíme nikoli 
pravidelně, ale podle subjektivní potřeby  
či nálady. 
I letošek jsme někteří zahájili prosbou 
o požehnání – církev nám hned 1. ledna 
předkládá v liturgickém kalendáři slavnost 
Panny Marie jako Boží i naší matky: pokud 
se tedy ještě vůbec chceme učit, učí nás 
sklonit se nejen před nebeským Otcem, ale 
i před Ježíšovou Matkou, jako syn, jako 
dcera, jako dítě pokleknout a naslouchat,  
co nám chtějí do života říct.

A věřte, že oni mluví. Jen je zapotřebí ztišit 
se a několik minut jen tak být, nemluvit 
a naslouchat. Pokaždé, když se obrátíme na 
Pannu Marii, budeme moct vnímat nejen 
její něžné mateřské objetí a pochopení, ale 
posléze i její slovo, jímž nás bude směřovat 
k svému synu Ježíši.
A právě Ježíš má být centrem našeho života 
na všech úrovních, a to i tehdy, když o něm 
nebudeme mluvit a když zrovna nebudeme 
v kostele. Ve vzájemné lásce, která nemá 
žádné hranice, ale naopak má být každým 
rokem, každým měsícem, každým dnem větší, 
máme okolnímu světu představovat Božího 
Syna, který raději sám sebe obětoval, než aby 
trpěl druhý člověk, nebál se sejít i s lidmi 
špatné pověsti, vyhledával ty, kteří žili  
v nouzi nebo navštívil svatebčany i truchlící.
Zkrátka máme se čemu učit. Já i vy.  
Po celý rok…

Vážení a milí farníci,
vstoupili jsme do nového roku, 
o němž v tuto chvíli neumíme říct 
vůbec nic: dokonce ani to, zda se 
dožijeme jeho konce.P

Magistrát hl. města Prahy konečně před Vánoci zaslal závazné stanovisko k plánované rekonstrukci naší farní 
budovy. Kromě souhlasného postoje ke všem navrhovaným úpravám však nečekaně nařídil, abychom podali 
ohlášení Archeologickému ústavu Akademie věd, jenž má rozhodnout, zda před zahájením rekonstrukce na 
naše náklady (!) nevykoná archeologický průzkum. Není třeba dodávat, že by to pro nás znamenalo další 
prodloužení již beztak dlouhé přípravné fáze. 
Mezičasem však spolu s dalšími farníky, zejména s ekonomickou radou, hledáme další zdroje spolufinancování 
celé stavební akce, včetně žádostí o granty a dotace, a to jak na magistrátu, tak i na evropské úrovni. Prosíme 
proto o trpělivost, každá taková žádost (s nejistým výsledkem) musí být speciálně zpracovaná a doplněna 
řadou příloh, a to také vyžaduje čas, ochotu, energii i peníze. Dnes již bohužel nestačí žádost na jednom listu 
papíru, ale vypracováváním žádostí se zabývají speciální agentury a firmy. 

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 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 

úterý 17:30

středa 17:30

čtvrtek   6:30

pátek 17:30

neděle 9:00; 10:30

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

čtvrtek 14:00 - 16:30

eKoNoMicKé oKéNKo - 

rekonstrukce fary

Mše SVAté  
V KoStele SV. GothArDA

úřeDNí hoDiNy V KANceláři

výše darů na rekonstrukci v prosinci 2016: 28.370.- Kč

www.farnostbubenec .cz

zkouška sboru pondělí 18:30 

úklid kostela úterý 9:00

modlitba růžence úterý 17:00

biblický večer středa 17:30

zpovídání středa a pátek 17:00

1.1. slavnost Panny Marie Boží Matky

6.1. slavnost Zjevení Páně

6.1. úklid vánoční výzdoby

7.1. tříkrálová sbírka

10.1. příprava k manželství (1) 

22.1. koncert podané ruky

24.1. zasedání pastorační rady

29.1. žehnání svící 

 prvokomunikantům

PláN AKcí A AKtiVit
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Milí fArNíci

Milí farníci. 
Za dveřmi čeká další měsíc, proto 
je čas spravit vás o připravované 
únorové akci. Nejprve však bude 
vhodné poreferovat o akci pro- 
sincové: chtěl bych všem velice 
poděkovat a dodat, že obvazů se 

vybralo mnohem větší množství, než jsem předpokládal. 
Kam všechny tyto věci šly? Ve spolupráci s farní charitou 
holešovice šlo 90% obvazů do rumunského Batátu, 
kde je česká komunita - odvezeny budou během první 
poloviny února.
Zbylých 10% bylo rozdáno do Azylového domu 
v pražské Pernerově ulici a některým klientům farní 
charity, tedy seniorům, kteří obvazový materiál potřebují. 
Jedna lékárnička, která nebyla prošlá, se ocitla jako 
funkční v charitním autě.
A nyní už k únoru. celý měsíc bude probíhat tzv. 
book-sharing. co to znamená? Každý z vás má možnost 
přinést neomezený počet knih, které již buď přečetl, 
či nikdy je číst nebude. Jako ‘‘odměnu‘‘ si po ukončení 
sbírky knih bude možné ve stejném či nižším počtu od-
nést knihy jiné, které vás buď zaujmou už svým obalem, 
názvem, či po nahlédnutí. Stejný či menší počet proto, 
že nadbytek se případně řeší lépe než nedostatek, 
a přebytečné knihy by se posléze rozdaly případným 
zájemcům. Přeji vám vše dobré do nového roku. 

ondřej fajstavr ml.

Milí farníci,
letošní Vánoce utekly velice rychle, ale 
přesto jsem je prožil krásně v poklidu. 
I díky atmosféře farního společenství 
u nás u sv. Gotharda.
Po návratu do semináře jsme vyměnili 
kalendáře na svých stolech a poznačili 
si do nich 16. ledna. V druhé polovině 
tohoto měsíce totiž začíná zkouškové ob-
dobí a zvláště pro nás prváky je to velká 
neznámá. Hodně z nás má sice již za 
sebou studium na jiné vysoké škole, nic-
méně jsme netrpěliví, jak nám to půjde. 
Zejména Úvodu do teologie se bojíme – 
skripta se zdají být nekonečná…
Prosím Vás o modlitbu za nás všechny, 
abychom i při neúspěších neztráceli 
hlavu :-). Děkuji. 

V modlitbě Michal.

Jsem velmi rád, že se v naší farnosti pomalu rozbíhají i charitní aktivity, největší dík určitě patří mladému 
Ondrovi, který si veškerou jejich organizaci vzal na starost a který i teď připravil nejen pohled zpět na 
prosincovou aktivitu prošlých lékárniček, ale i upoutávku na zajímavou únorovou akci s knížkami.

V lednu nás ČeKá:
8. 1. 2017 - možnost přispět do tříkrálové sbírky
14. 1. 2017 - promítání filmu starým a nemocným obyvatelům Domova Sv. rodiny v pražských 
řepích; mezi 11 a 12 hodinou je možné přinést pro ně na faru cukroví a koláče

5.  Tato povaha služebného kněžství staví 
do správného světla i významné královské 
kněžství věřících, jejichž duchovní oběť 
se dokonává a naplňuje službou biskupa 
a kněží ve spojení s obětí Krista, jediného 
prostředníka. neboť slavení eucharistie 
je činností celé církve: v ní koná každý 
jenom to, ale i všechno to, co mu přísluší, 
podle stupně, jaký zaujímá v lidu Božím. 
Tak se stává, že se více zdůrazňuje to, 
čemu se během staletí někdy nevěnovala 
dostatečná pozornost. neboť tento lid je 
lid Boží, získaný Kristovou krví, Pánem 
shromážděný, jeho slovem živený; je to 
lid povolaný k tomu, aby přednášel Bohu 
prosby celé lidské rodiny; lid, který  
v Kristu vzdává díky za tajemství spásy 
tím, že přináší jeho oběť; lid, který se sjed-
nocuje přijímáním těla a krve Kristovy. 
Tento lid, ač už svým původem je svatý, 
neustále roste ve svatosti vědomou, čin-
nou a plodnou účastí na eucharistickém 
tajemství.

Od 16. století žádný církevní sněm nezasáhl do 
liturgie tak významně a tak výrazně, jako právě 
druhý vatikánský koncil. Až do poloviny  
20. století byly role duchovenstva a laiků přesně 
odděleny – aby se zvýraznila posvátnost samot-

VíMe, co se děje
Při Mši?

Bez Eucharistie, tzn. bez proměněného chleba a vína, by mše nebyla mší - z Ježíšo-
va rozhodnutí se z tohoto pokrmu a nápoje stává jeho vlastní tělo a krev. Nikoli ve 

fyzické podobě, ale jako duchovní pokrm pro naše duše. Ježíšovu přítomnost  
v Eucharistii si speciálně budeme i u Svatého Gotharda v roce 2017 připomínat 
adorací na Boží Tělo a na Zelený čtvrtek. Aby se chléb a víno mohly proměnit,  

je potřeba svátostného, tedy služebného kněžství.

ného děje, mše byla sloužena v latině, lid oddělen 
od kněží mřížkou a ti zase byli čelem obráceni 
k oltáři, symbolizujícímu Boha (na oltáři býval 
i svatostánek, uchovávající Ježíše Krista), nikoli 
k lidu, symbolizujícímu tento hříšný a časný svět.
Celá koncilní teologie je postavena na zdůraznění 
Božího vstupu do lidských dějin, tedy právě 
toho, co jsme slavili o Vánocích. Bůh nezůstal 
od lidí vzdálen, ale stal se jedním z nich, vstoupil 
do lidské rodiny, mluvil jejich řečí a Eucharistii 
ustanovil v průběhu slavnostní hostiny, při níž 
seděli nebo pololeželi všichni kolem jednoho sto-
lu. Proto má dnešní mše nejen vypadat jinak než 
před půl stoletím, ale i účast přítomných má být 
mnohem více aktivní: a jejich aktivita nespočívá 
pouze v tom, že mohou zpívat nebo hlasitě 
odpovídat na výzvy kněze, ale sami se mohou 
podílet na různých službách: číst čtení, přednášet 
přímluvy, přinášet chléb a víno k proměnění,  
vykonat sbírku nebo pozdravit ostatní věřící, 
zvláště když jim za něco chtějí poděkovat.
A tak zcela v duchu těchto aktuálních pokynů 
i my v Bubenči již několik měsíců usilujeme o to, 
aby žádnou službu nedělal jediný farník nebo 
aby ministranti zároveň nečetli Písmo, ale pokud 
to jde, aby bylo do služeb zapojeno co nejvíce 
farníků. Nejde tedy o žádné privilegium a před-
vádění se před ostatními, ale o službu, na kterou 
se můžeme pokaždé poctivě a rádi připravit.
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BiBlicKý VeČer

4. 1. 2017
Vegetace biblických zemí
Na malém území dnešního státu Izrael je několik 
podnebních pásem a několik vegetačních 
společenství, které se od sebe velmi radikálně 
liší. Tamní dnešní lesy nejenže nejsou stejné jako 
naše evropské, ale ani stejné, jako byly kdysi. 
Stejně tak kolem biblických řek, jimiž jsou kromě 
Jordánu i Eufrat nebo Nil, se nachází vegetace, 
kterou v našich podmínkách neznáme. A poušť - 
vypadá opravdu tak, jak si ji představujeme? 

11. 1. 2017
stromy v Bibli
Jelikož jich nebylo mnoho, dřevo se nepoužívalo 
ani na rozdělávání ohně, dokonce ani při 
stavbách běžných příbytků; jsou-li tedy v bibli 
zmíněné dřevěné stavby, na rozdíl od našich 
předků nejde o znamení chudoby a prostoty, 
ale naopak o projev bohatství a výjimečnosti; 
stejně tak se bibličtí Izraelité chovali jinak než 
my ke stromům, které pro ně znamenaly obživu: 
datlovník, mandlovník, olivovník nebo strom 
s granátovými jablky. Nejen ony mohou způso-
bit, že významu ovoce ve Starém i Novém zákoně 
nebudeme rozumět úplně správně.   

18. 1. 2017
Biblický večer se nekoná.

17.30 Mše SVAtá, VyBrANá 
BiBlicKá ČteNí A ProMluVA 
JAKo úVoD Do téMAtu
18.15 PreZeNtAce A VýKlAD 
(ccA 30 MiNut)
18.45 Práce S KoNKrétNíMi 
BiBlicKýMi texty 
(ccA 30 MiNut) - Je VhoDNé 
PřiNéSt Si VlAStNí BiBli

25. 1. 2017
Biblická flora
Nejen naše prababičky, ale předkové 
každého národa se naučili z přírody čerpat 
mnoho moudrosti a různé rostliny jsou toho 
příkladem: zatímco dnes máme lékárny, kdysi 
si museli lidé vystačit s některými bylinkami; 
zatímco dnes používáme obvazy, nitě a jehly, 
v době Starého zákona lidé sahali také do 
přírody, kde jim tamní flora poskytovala 
bohatou škálu možností. Vzhledem k tomu, 
že velkou část biblických zemí tvoří pouště, 
budeme možná překvapeni pestrostí rostlin 
i jejich využití a symbolů.  

ruhý vatikánský koncil silně zasáhl i do 
liturgie, a to včetně liturgického prostoru 
a liturgických zvyklostí. Podle koncilních 

dokumentů a příslušných rubrik má být výzdoba 
chrámu umírněná a má odpovídat místu a času, 
který církev právě prožívá. Z kostela by se tedy 
už neměla stát ani zahrada, ani sbírka květináčů. 
A více než na barvu jednotlivých květin se klade 
důraz na to, kde a kdy se kladou, aby všichni 
přítomní bez dlouhého upozorňování věděli,  
co se v kostele a církvi děje.
1. Oltář (obětní stůl) – místo, kde dochází 
k proměňování, a zejména při mši je to centrum 
celého dění, proto mu také náleží první místo ve 
výzdobě (i kdyby nikde jinde nic nebylo). Výzdoba 
oltáře však nikdy nesmí zastínit výhled na to,  
co se na oltáři děje!
2. svatostánek – místo, kde se uchovává 
Eucharistie; oproti oltáři, který je „aktivním“ 
místem bohoslužby, je to „pasivní“ místo. Protože 
však jde o Ježíše přítomného ve Svátosti, může být 
vyzdoben výrazně a poutat pozornost stejně jako 
věčné světlo, nacházející se u svatostánku.
3. Bývalý oltář (nesprávně nazývaný hlavní) 
– pokud je v některém kostele jeho součástí 
svatostánek, zdobí se jako svatostánek, pokud však 
je (tak jako u Sv. Gotharda) pouhou nábožen-
skou výzdobou, nesmí budit pozornost, protože 
v liturgii nemá vůbec žádný význam. Kromě dne 

KVětiNoVá 
VýZDoBA V KoStele
Druhý vatikánský koncil silně zasáhl i do liturgie, a to včetně liturgického prostoru 
a liturgických zvyklostí. Podle koncilních dokumentů a příslušných rubrik má být 

výzdoba chrámu umírněná a má odpovídat místu a času, který církev právě prožívá. 
Z kostela by se tedy už neměla stát ani zahrada, ani sbírka květináčů. A více než 

na barvu jednotlivých květin se klade důraz na to, kde a kdy se kladou, aby všichni 
přítomní bez dlouhého upozorňování věděli, co se v kostele a církvi děje.

patrona kostela, kdy může být slavnostně vyzdoben, 
toto místo zůstává bez kytek (připouští se nevýrazná, 
obvykle zelená výzdoba).
  – nikdy nesmí poutat pozornost víc než oltář 
a svatostánek, takže o jejich výzdobě platí to, co 
je napsáno o bývalém oltáři – stejně tyto oltáře 
jsou bývalými, na nichž se ve staré liturgii sloužila 
mše, když bylo přítomno více kněží. V průběhu 
liturgického roku však mohou mít výzdobu, když 
se slaví svátek světce, který je na oltáři vyobrazen. 
Jde-li o mariánský oltář, může se zdobit nejen 
o mariánských svátcích, ale i v květnu nebo říjnu, 
které jsou celé zasvěceny Panně Marii, jde-li 
o oltář Božského Srdce, výzdoba se připouští nejen 
o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, ale i každý 
první pátek nebo v červnu, který je mu v církvi 
tradičně zasvěcen.
5. Křtitelnice – je vhodné ji vyzdobit, když se slaví 
křest, především při mši svaté, anebo když se žehná 
křestní voda (Zjevení Páně, velikonoční vigilie). 
6. Paškál (velikonoční svíce) – o liturgii ve-
likonoční vigilie je opěvován tzv. exultetem, takže 
je dobré, aby byl vyzdoben, je-li dostatek vhodných 
kytek, může tato nebo podobná výzdoba paškál 
zdobit po celé velikonoční období.
7. Kříž – ze své podstaty má být prostý jakékoli 
(zejména barevné) výzdoby; ve dnech, kdy si kříž 
v liturgii zvláště připomínáme, může být vhodně 
ozdoben.   pokračování příště

d
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reKoNStruKce

Žehnání vody, křídy a kadidla
Podle evangelia a ústní tradice přinesli tři 
mudrci z Východu malému Ježíši dary, a to 
zlato, kadidlo a myrhu; a právě na památku 
návštěvy těchto moudrých mužů v příbytku 
Svaté Rodiny (ta v té době již určitě neby-
dlela ve stáji, jak tento výjev zbožně a hezky 
zobrazujeme v našich kostelních betlémech) 
se o slavnosti Zjevení Páně (lidově nazývané 
rovněž svátkem Tří králů) žehná při mši svaté 
voda, křída a kadidlo: po jejich požehnání si je 
můžou věřící rozebrat domů. Cílem není, aby 
si je doma uchovávali, ale aby je použili  
při rodinném požehnání: rodina se sejde  
u centrálního místa bytu nebo domu na 
společné modlitbě, po níž otec (nebo někdy 
matka) pokropí vodou všechny místnosti, 
mezitím někdo může zapálit kadidlo, aby dům 
byl naplněn vůní, symbolizující modlitbu, 
a následně je nad veřej venkovních vrat nebo 
dveří nadepsáno požehnanou křídou K M B 
a aktuální letopočet 2017. Toto žehnání se 
koná v pátek 6. ledna 2017 v 17.30. 

Tříkrálová sbírka
Jde o jednu z nejstarších koled – ano, koledou 
se kdysi nenazývala žádná píseň, ale sbírání 
peněz a prostředků pro nuzné. A protože 
největší koledy bývaly o Vánocích, zpívaly se 
u toho lidové písně, jimž pak toto jméno (kole-
da) přischlo. Kromě svatoštěpánské koledy 
(která se již téměř úplně vytratila) existovala 
ještě koleda tříkrálová, tedy kolem svátku 
Tří králů. Tříkrálovou sbírku organizuje  
Arcidiecézní charita v Praze a u nás bude 

AKtiVity 
MěSíce

možné do ní přispět na kostelních 
schodech v neděli 8. ledna 2017  
po každé mši svaté.  

Koncert podané ruky
Od středy 18. ledna do středy 25. ledna 
probíhá v katolické církvi Týden modliteb 
za jednotu křesťanů; proto při společných 
mešních modlitbách budou znít rovněž 
přímluvy na toto téma.  Modlitba má však 
vždy vyústit do konkrétních skutků, a tak jsme 
letos pozvali k nám do kostela členy ostatních 
farností a sborů, které se nacházejí na území 
Prahy 6. Chceme tedy o vzájemnosti mezi 
křesťanskými církvemi nejen mluvit, ale sku-
tečně si podat ruku: na koncertu zazní duchov-
ní zpěvy v podání sólistů Státní opery Praha 
Jana a Václav Sibera, doprovod na varhany 
zajišťuje Ludmila Juránková. Koná se v neděli 
22. ledna 2017 v 17 hodin.   

Příprava ke křtu, biřmování  
a manželství
Svátosti jsou důležité události u každého 
věřícího křesťana, zejména tehdy, když se 
přijímají poprvé nebo jedinkrát za život. Křest 
dítěte žádají rodiče, kteří se nejdřív účastní 
setkání s knězem – to se koná v neděli  
29. ledna v 17 hodin. Biřmování je v naší 
latinské tradici naopak spojeno s věkem zralosti 
a duchovní dospělosti, proto o něj žádá už 
samotný pokřtěný – v naší farnosti probíhá 
příprava starších 17 let, kteří o tuto svátost 
žádají, a první setkání se koná rovněž v neděli 
29. ledna, a to v 15 hodin odpoledne. Křest 
i biřmování mají předcházet další důležité  
svátosti, a to manželství, které podle naší víry 
není pouze smlouvou mezi snoubenci, ale vstu-
pem Ježíše Krista do jejich rozhodnutí, které se 
tím stává neměnným a nerozlučitelným. První 
přípravné setkání pro budoucí manžele se koná 
v úterý 10. ledna 2017 v 18.30.

očítal jsem 
sice s tím, 
že můžeme 

narazit na nečekané 
problémy (i když to 
nebyla již několikrát 
zmiňovaná kanalizace, 
kterou musíme od 
začátku nově vybudovat), 
ale nepočítal jsem s tím, že 
téměř ani jedno potřebné úřední 
vyjádření nedorazí v předstihu, ale že větši-
na z nich přijde po zákonem stanovené lhůtě 30 
dnů. Protože každé toto vyjádření obsahuje ještě 
minimálně dalších 14 dnů lhůty na odvolání, 
reálný čas přípravy na samotnou rekonstrukci se 
tak nejen posouvá pomalým tempem, ale min-
imálně u mě narůstá notná dávka nespokojenosti.
Kromě toho je potřebné rovněž vysvětlit postup, 
nařízený církevními představenými, který musí 
dodržovat každá farnost. Zatímco ještě před něko-
lika lety byla nejen větší důvěra vůči nám kněžím 
a vůči samotným farnostem, ale i společnosti vůči 
církve, právě proto, že obojí se kamsi pomalu 
vytratilo, kromě byrokracie na světských úřadech 
přibyla byrokracie i na církevní rovině. 
Ukázkou budiž budování kanalizační přípojky 
– ta logicky musí ústit na některou komunikaci, 
která je obvykle v majetku magistrátu nebo měst-
ské části. Aby se mohla (ze zákona povinně) tato 
přípojka vybudovat, je potřebné zažádat vlastníka 
nejen o možnost vstupu na jeho pozemek, ale 
rovněž o uzavření smlouvy o věcném břemenu 
(aby v budoucnu nedošlo k tomu, že nám 
tento vlastník přípojku jakkoli znehodnotí nebo 
zruší). Takže – z naší strany je odeslána žádost 
doplněná návrhem projektu (na odpověď má 

strana druhá oněch 
30 dnů), pak v od-
povědi (pokud je 
kladná) dostaneme 
podmínky včetně 

stanovení poplatku 
za umožnění její 

realizace (následuje 
lhůta na odvolání nebo 

připomínky); není-li z naší 
strany připomínka, pokračuje se 

písemnou odpovědí na patřičný úřad, 
který má opět zákonem stanovenou lhůtu na 
další odpověď, v níž nás vyzve na podpis smlouvy 
o smlouvě budoucí (lidově řečeno smlouva o tom, 
že bude jednou uzavřena další smlouva), tato se 
připraví a pošle na arcibiskupství (to má stejné 
lhůty jako jiný úřad); v ideálním případě, kdy 
nemá ani farnost, ani úřad ani arcibiskupství 
žádných připomínek, posílá se kladné stanovisko 
k textu smlouvy o smlouvě budoucí zpět, tam se 
v adekvátních lhůtách nechá smlouva o smlouvě 
budoucí podepsat, pak se pošle k odeslání farnos-
ti, ale ještě stále nenabývá platnosti, protože far-
nost ji musí nechat schválit arcibiskupství, které 
má na podpis opět příslušných 30 dnů. Když se 
dopracujeme až sem, můžeme začít chystat vše 
proto, aby se mohla oslovit firma a aby mohla být 
připravovaná samotná smlouva o zřízení věcného 
břemena…
Nestěžuji si, jsem odhodlán jít dál. Jen popisuji 
to, com možná málokdo tuší… Na rekonstrukci 
se opravdu pracuje, i když zatím (bohužel) 
navenek není nic vidět. Děkuji za důvěru. Věřím, 
že příští měsíc budou zprávy už o trochu víc 
optimistické…  

P. Miloš   

P

Pomalu to bude 
rok, co jsem ve farnosti 

předložil otázku potřebné rekon-
strukce farní budovy na farní cen-

trum. I přesto, že mám za sebou letité 
zkušenosti stavebníka (dva nové kostely na 
Slovensku, jedna zcela nová farní budova, 

čtyři opravené kostely, tři opravené fary, 
dvě postavené církevní školy), zaskočilo 

mě, jak se každým rokem více a více 
posouvá naše společnost k silně 

byrokratickému zřízení.


