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ylo to až ke konci září loňského 
roku, kdy jsem se dozvěděl, 
že mě posílá nedaleko fakulty 

do Bubenče, abych zde vybudoval 
funkční farnost, založenou na práci 
a modlitbách mých předchůdců  
a otevřel ji do budoucna nově 
příchozí generaci.
Od října 2015 jsem až do dubna 2016 
pak každou neděli při ohláškách prosil, 
aby se mi písemně přihlásili ti, kteří 
jsou ochotni pod mým vedením (to je dáno rozhod-
nutím biskupa) toto farní společenství budovat 
a jako svému faráři ochotně pomáhat. Zdůrazňoval 
jsem přitom, že nejde o přihlášku do farnosti: ta 
musí zůstat otevřena každému: i tomu, jenž zatím 
Boha, církev, farnost nebo i sám sebe teprve hledá, 
jakož i tomu, kdo z různých důvodů se mnou 
(zatím) spolupracovat nechce.
Mezi všemi pomocníky ve farnosti stojí faráři 
nejblíže pastorační rada: jde o pracovní a poradní 
(nikoli rozhodovací) orgán, který je jakousi prod-
louženou rukou i prodlouženým zrakem kněze do 
těch oblastí, kam on nedosáhne nebo nedovidí.  
Již její název napovídá, že nejde ani o kontrolu 
faráře ani o jeho opozici (zástupce lidu), ale o ve 
společnosti aktivní lidi, ochotné hledat nové 
metody a aktivity, které mají napomáhat šíření 

evangelia v dnešní době a dnešním jazykem.
Proto v těchto dnech všech 127 farníků, kteří se 
ve zmíněné době sedmi měsíců mě (a ke mně) při-
hlásili, obdrží nabídku v pastorační radě pracovat. 
Do poloviny září pak bude připraven seznam těch, 
kteří odevzdají do vašich rukou rozhodnutí, zda 
jim chcete odevzdat svou důvěru při volbách do 
pastorační rady. Ty následně proběhnou při mších 
v první dvě říjnové neděle.
Čtyři zvolení a čtyři jmenovaní farníci pak budou 
nejdříve zkušebně jeden rok, a poté pět let mými 
nejbližšími pomocníky. Věřím však, že i ve vás 
ostatních naleznou nikoli kritické pozorovatele, ale 
laskavé a ochotné bratry a sestry. Tak, jak jsem to 
u velké většiny z vás nalezl i já téměř okamžitě po 
svém příchodu do farnosti 
na podzim loňského roku.

Moji milí farníci, před rokem jsem s velkým 
napětím, a také s určitou dávkou netrpělivosti 
očekával rozhodnutí mých církevních před-
stavených: po více než 25 leté kněžské pastorační 
praxi jsem totiž přijal nabídku přednášet na 
pražské teologické fakultě kanonické právo, jemuž 
jsem se již několik let aktivně věnoval prací na 
metropolitním církevním soudu. I přesto, že peda- 
gogická a vědecká dráha vyžadují plné nasazení, 
nabídl jsem svému biskupovi, že pokud to bude 
v mých silách, rád bych nadále působil i jako kněz 
ve farnosti, kterou mi on určí. 
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(Závazná) vyjádření k projektu rekonstrukce ze strany dotčených orgánů: stanovisko Hygienické stanice, 
stejně tak Odboru ochrany životního prostředí MHMP je kladné; stále se čeká na vyjádření ÚMČ Praha 6, 
památkářů i Hasičského záchranného sboru hl. města Prahy. Teprve poté bude možné (na základě jejich 
případných připomínek) vyhotovit prováděcí projekt, který bude základem pro výběrové řízení a stanovení 
odhadované ceny rekonstrukce.
Na základě toho pak bude možné žádat o půjčku a následně vše připravit fyzicky pro samotnou stavbu.
Novou (neočekávanou) komplikací je zjištěná absence funkční kanalizace fary a kostela (viz předchozí 
Gothard), bude proto nutné vybudovat nový odpad z obou budov, a to ještě před zahájením  
rekonstrukčních prací. 

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 rekonstrukci 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 použít při odpisu 
z daní za uplynulý rok)
c) sbírkou první neděle - vždy první neděli bude před kostelem ministrant držet zvláštní kasičku,  
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

modlitba růžence úterý 17:00

farní kafe první neděle 10:00

zpovídání středa a pátek 17:00

úklid kostela čtvrtek 7:00
 
zkouška pěveckého 
sboru  pondělí 18:30

2.9.2016 pobožnost prvního pátku

4.9.2016 příprava k biřmování

4.9.2016 povídání o SDM v Krakově

11.9.2016 farní táborák

13.9.2016 příprava k manželství (I.) 

25.9.2016 sbírka na církevní školství čtvrtek 14:00 - 16:30

eKONOMIcKé OKéNKO - rekonstrukce fary

Mše SvaTé  
v KOSTele Sv. GOTHarDa

PláN aKcí a aKTIvIT

ÚřeDNí HODINy v KaNcelářI

výše darů na rekonstrukci v červenci 2016: 64.170.- Kč

www.farnostbubenec .cz
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Posíláme moc pozdravů 
z naší rodinné dovolené. 

vaši Matěj, Benedikt, 
Tom, Terezka, Dáša, 

Vojtěch, Bára, Veronika, 
Vojta Dynybylovi

Milý Pater, milí farníci, 
posíláme moc pozdravů 
z dovolené trávené 
v Jeseníkách v okolí 
šumperku. Těšíme se na 
viděnou
Petr, Barbora a 3 holky 
Bláhovi

Srdečný pozdrav ze svatební 
cesty plné překvapení 
a nevšedních zážitků zasílají
Dáša a Petr Kalčevovi 

Milý otče Miloši + farníci - posíláme srdečné pozdravy z Krkonoš, kde jsme zrovna na prázdninách! Petříček 
s malou pomocí vyšel na Dvoračky a byl i poprvé v lese. Těšíme se na viděnou zase u nás u Sv. Gotharda.

Míša, Michal a Péťa

POZDravy Z DOvOleNé
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Milí farníci a P. Miloši,
posílám vám všem srdečné pozdravy  
z rekolekce s P. Petrem Benešem, cSsr 
v rožmitále p. Třemšínem. Z. Zemanová 

Milý otče Miloši a milí spolufarníci!
Posíláme vám srdečný pozdrav z naší “exotické” 
dovolené na úpatí Malých Karpat. S pohárem 
vína v ruce na vás vzpomínají Kličkovi 

Krásný pozdrav z Prachaticka posílají Petr, 
Veronika, Gabriel, Camilla a Elen Klenerovi  

Hezký pozdrav všem farníkům i otci Milošovi 
z rodného kraje zasílá L. Ludvíková

Na našem prvním společném výletě 
za svatou Maří Magdalenou a krásami 
Karlovarska vzpomínáme na všechny, kdo 
nemohli s námi. 56 malých, mladých  
i starších farníků od Sv. Gotharda  
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OTec MIlOš PřeDSTavuJe

ěkuji jim za veškerou pomoc, nasazení, 
úsměv a takovou obyčejnou samozřejmost, 
s jakou toto pověření přijali. Určitě každý 

z nich rád přivítá od vás nejen dobrý nápad, ale 
především konkrétního bratra nebo sestru, kteří 
(stejně jako oni) bez velkých gest chtějí něco pro 
druhé udělat.
Řada dalších oblastí teprve na svého zodpověd-
ného člověka čeká. Nebojte se nabídnout, nebojte 
se přijít. I proto každou neděli stojím u kostel-
ních dveří a čekám na vaši podanou ruku. Jaký 
by to byl otec, kdyby nechtěl znát sobě svěřené 
a ty, kteří ho potřebují? A jaké by to byly děti, 
kdyby se svému otci vyhýbaly?
Ať se tedy potkávají a podávají nejen naše ruce, 
ale především naše srdce. Pokud ho při mši svaté 
opravdu naplnilo Boží Slovo i Ježíš sám v Eucha-
ristii, pak se musíme každým týdnem přibližovat 
i k sobě navzájem. Děkuji za to, že to mohu 
vnímat tak intenzívně.

Sakristián – Osoba, zodpovědná nejen za 
otevření a zamčení kostela, ale i za jeho chod. 
Připravuje vše, co je potřebné pro naše společné 
scházení i výjimečné události, které se v kostele 
dějí. Zdeněk Kopka, jeho zástupce: Peter Páleník
Hlavní ministrant – Je spojkou mezi ministranty 
a knězem, proto s farářem komunikuje častěji než 
ostatní především o liturgii. Právě on pečuje o to, 
aby - pokud je to možné - žádná mše svatá nezůstala 
bez pomocníků u oltáře. Matěj Dynybyl
Regenschori –  Neboli vedoucí kůru. Má na  

starosti varhany, péče o ně, a po domluvě s knězem 
jako hlavním liturgem zajišťuje hudební stránku 
našich bohoslužeb. František Kop
Vedoucí sboru –  Předkládá faráři návrhy na 
pěvecké vložky do slavnostní liturgie, které pak se 
zpěváky, kteří chtějí Bohu darovat svůj hudební sluch 
i hlasové schopnosti, zkouší a řídí je. Ondřej Fajstavr 
Aranžérka –  Můžete ji nosit kytky ze svých oslav 
a svátků, anebo jen tak je přinést do kostela, aby  
zdobily oltáře nebo jejich okolí. Terezie Dynybylová
Venkovní vývěska –  Informace na ní je potřebné 
pravidelně aktualizovat a dohlížet i na to, aby byly 
podány zajímavým způsobem nejen pro nás samotné, 
ale i pro všechny “zvenčí”, kteří se o nás chtějí něco 
dozvědět. Marie Opatrná
Kronikář –  Jednou budou mnohé příchozí genera- 
ce vděčné za každou informaci o tom, co se aktuálně 
u Sv. Gotharda děje. Alena Kartašová
Vedoucí mládeže – Tvoří budoucnost každé 
společnosti, té farní nevyjímaje. Aby se nejen znali 
navzájem, ale i svou víru a dokázali být oporou všem, 
kdo to potřebují, se schází pravidelně každých  
14 dnů. Josef Klain
Modlitba růžence –  Nejen za těžce nemocného 
otce Michala Kimáka, ale i za všechny a za všechno, 
co se každé úterý odevzdává do našich společných 
modliteb. Karel Žižkovský
Noc kostelů –  Jednou ročně se večer a v noci 
otevírá náš kostel všem, kteří do něho chtějí vstoupit. 
Pro všechny je pak připraven společensko-duchovní 
program. Kristina Přikrylová
Cyklovýlet –  Připravit zajímavý program pro 
adekvátní délku trasy, projet ji na kole, a pak během 
akce být k dispozici nejen pro ty zdatnější,  
ale především pro ty, kteří potřebují pomoct nebo  
poradit. Ondřej Beránek

d

Rád bych všem představil ty z vás,  
kteří již byli pověřeni některou z oblastí 
našeho společného farního života.
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farNí POuť

ubilejní rok milosrdenství, 
vyhlášený papežem 
Františkem, dostal i svou 

patronku: svatou Maří Magdale-
nu. A tak se náš první společný 
farní výlet konal ve znamená 
této světice. Na Karlovarsko 
se v sobotu 30. července 2016 
ráno vydalo 56 farníků všech 
věkových kategorií.
Jak nám spolu bylo, referuje 
několik účastníků:

J
“Milí lidé, radostná a pohodová atmosféra, příjemné 
počasí a dobré jídlo. Ještě se mi nestalo, že bych měla 
v restauraci k dispozici knihovničku, a to přímo u stolu na 
dosah ruky. Náhodně vybraná knížka z počátku 20. století 
patřila svým zaměřením do Červené knihovny, jmenovala 
se Malomocná a byla opravdu nezapomenutelná :-). 
Prolistovali jsme ji poctivě od začátku až do konce... 
Veronika, Ondra a Karel  ”

“Cestou jsme se zastavili na svačinku z výborných palačinek, které pro nás připravil jeden 
mladý pán, za což dostal náš obrovský obdiv. Když připravuji palačinky pro naši pětičlennou 

rodinu, trvá mi to aspoň tří hodiny a jak děti rostou a jsou hladovější, tak čím dál déle.  
Ale připravit palačinky pro skoro 60 lidi? To se bojím si vůbec představit:-)

V Karlových Varech jsme navštívili kostel sv. Maří Magdalény, nádhernou stavbu slavného 
Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Posílení karlovarskou minerálkou jsme vyrazili do Kynšperku 

nad Ohří, kde jsme se v místním pivovaru výborně naobědvali a měli možnost ochutnat místní 
pivo Zajíc. Poté jsme pokračovali do Chlumu svaté Maří, tam jsme měli mši svatou v kapli, 
kde se nachází zázračná soška Panny Marie. Nakonec jsme se vypravili k prameni Smraďoch. 
Až tak moc nesmrdí, ale vypadá trochu strašidelně. V okolí pramene jsme našli borůvky a něk-

teří farníci dokonce i pár hříbků. Krásný výlet s dobrou partou a výbornou organizací!  
Děkujeme!  Jelena”

“I enjoyed both the farni vylet and meeting  
with you. Marie had told me so much about 

you. I especially enjoyed the old church  
in Chlum, the old priest and his old dog, Stella 
and well, speaking to the old couple who own 
the local bar. I could imagine staying in that 

town for a couple of weeks and going to church 
everyday (thereby increasing the non-Sunday  

congregation to 2!). Thank you. Steven”

“Byli jsme společně v Karlových varech; skvělé 
palačinky, procházka po kolonádě, vřídlo 
s opravdu horkou vodou, prohlídka kostela, 
společný oběd, mše s kytarou v kostele svaté Maří 
Magdaleny a procházka lesem k prameni, který se 
nazývá Smraďoch.
v těchto dnech, kdy je mezi lidmi zmatek a zloba, 
mě posílil pocit pospolitosti a pohody, který jsem 
na této pouti pocítila.
Je Svatý rok Milosrdenství, a právě Marie Magdalena 
je jeho patronkou. chci poděkovat Pánu Bohu, 
otci Milošovi a všem zúčastněným za moc krásný 
den. Eva ”
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