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SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,
i když se z obálky na nás  
usmívá Ježíš(ek) z našeho  

svatogothardského betléma a fotka 
nám připomíná nedávné vánoční 

svátky, již v únoru vstupujeme  
do jiného důležitého období  

liturgického roku, a tím je postní 
doba. Je zvláštní shodou okolností, 

že tento začátek letos splývá se  
svátkem zamilovaných.

rávě na svatého Valentýna tak budeme 
moct prokázat nejen svou přízeň a lásku 
k někomu z našich milých nebo nejmilej- 

ších, ale i samotnému Ježíši. Popeleční středa, 
s níž se Valentýn letos překrývá, je totiž dnem 
pokání a přísného půstu. A jakkoli se nám  
to zdá být ironické nebo zlomyslné,  
pokání, odříkání i půst jednoduše k lásce  
doopravdy patří.
Toužíme po romantice, sníme o trvalém 
vztahu, meditujeme nad nenaplněnými ideály, 
anebo naopak odháníme jakékoli myšlenky 
na to, čeho se nám buď nedostává, nebo co 
nás v minulosti zranilo. Naše představa lásky 
se velmi často neshoduje s obsahem, který 
tomuto slovu dává Bůh. I proto tolik zklamání 

či rozchodů. Když se i do vztahu dostane naše 
vlastní dobro nad dobro toho druhého, když 
naše plány, naše ambice a naše seberealizace 
přebíjí plány, ambice a realizace toho druhého. 
Když se ve vztahu oboustranně bojuje o vlastní 
vítězství místo toho, aby se oboustranně hleda-
lo, jak podpořit a pozvednout toho druhého.
Láska až po smrt. Znovu se můžeme od Boha 
učit, že to jde. Učit se však může pouze ten, 
kdo připouští, že ještě něco neumí. Ten, kdo je 
přesvědčen, že dosáhl nejvyšší možné znalostní 
úrovně, už stagnuje a nebude přijímat žádné 
nové nápady a impulsy. Ani od Boha.  
Ani od církve. Ani od učitele. 
Je tedy na nás, zda najdeme nikoli někde či u ně-
koho kolem nás, ale v nás samotných,  
co nám ještě v lásce jde ztuha a v které oblasti 
jsme se zkrátka zasekli a už s tím nechceme hnout. 
Čtyřicet postních dnů včetně zmíněné Popeleční 
středy bude takovým testem lásky. Zda se ještě 
umím přemoct (a nedát to na sobě znát) a zda 
umím něco udělat pro druhého (a ještě navíc 
anonymně nebo bez možnosti, aby mi to ten 
druhý jakkoli mohl vrátit). 
Tak jako po jiné roky, i letos bude v kostele 
kasička „postní almužny“, více o ní se dočtete na 
str. 10, kde jindy bývá povídání o mši svaté. A ten, 
kdo chce tento rok udělat další krok a postoupit 
o další úroveň výš, může zkusit ještě další věc. 
Najít v kostele někoho, s kým si nikdy moc 
nepopovídal nebo kdo mu přijde osamělý. Anebo 
jednoduše někoho, koho se neodvážil oslovit, 
i když mu přijde jako velmi sympatický člověk. 
A pozvat ho k sobě domů. Na oběd, na večeři, 
na kafe. Zrealizovat slova, která zaznívají při 
některých modlitbách a liturgických úkonech: že 
jsme si navzájem bratry a sestrami. Protože nejen 
kdysi v Betlémě, ale i dnes necháváme často Ježíše 
(v našich bližních) před 
prahem svých domovů…
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BOHOSLOVEC

Milí farníci,
v polovině ledna nám na fakultě začalo zkouškové období. 

A je svým způsobem vtipné, že v době, kdy čtete tyto řádky, už možná 
(a snad) budu mít všechny zkoušky splněné. Nyní však (před uzávěrkou) 

mi jich ještě pět z celkových sedmi zbývá.

Z
koušky se ale opakují na konci každého 
semestru, a tak bych se rád zmínil 
o něčem, co se v mém případě opakovat 

už nikdy nebude. Ve čtvrtek 11. ledna k nám 
totiž do semináře přijel Mons. Jan Vokál, aby 
nám, šesti druhákům, udělil službu lektorátu. 
Možná se ptáte, proč nám tuto službu uděloval 
právě královéhradecký biskup. Inu, v ročníku 
jsme čtyři pražští a dva hradečtí bohoslovci, 
a tak byly vlastně dvě varianty – 
pražská a hradecká.
Lektorát je jedna ze služeb, 
kterou církev bohoslovcům 
během jejich studia uděluje, aby 
je tak na jejich cestě ke kněžství 
postupnými kroky připravila 
k úkolu, ke kterému směřují 
a ke kterému na konci formace 
a studia získají kněžské svěcení.
Nebojte, nestali jsme se přijetím 
této služby lidmi, kteří mají 
přednostní právo předčítat při 
bohoslužbách a nárokovat si 
výklad Písma. Naopak. Bylo 
nám mj. kladeno na srdce, 
abychom k Božímu slovu (Slovu) 
přistupovali tak jako Maria, která 
se Hospodinu zcela nabídla do 
služeb, aniž tušila, co to všechno 
s sebou přinese.
Když jsme při udílení služby  
chodili jednotlivě pokleknout 
před otce biskupa, podal nám  

do rukou Písmo, oslovil nás jménem a dále řekl: 
„Přijmi Písmo svaté: buď Božímu slovu věrný 
a předávej je tak, aby si stále více podmaňovalo 
lidská srdce.“ Hlavou mi pak běžela jedna 
myšlenka. Že je důležité Písmo znát a předávat 
je dál, ale že je také důležité poznávat lidi 
kolem, aby to předávání bylo osobní. Chápu, 
byla to prkotina, ale ono oslovení jménem už 
prolomilo ledy v lidské historii mnohokrát…



KURÝR

Ve farním časopisu jste psal, že pohřeb z koste-
la může mít jen ten, kdo patří do vaší farnosti. 
Může být farníkem i ten, kdo není pokřtěný? 
A mohl bych mít pohřeb z kostela, když tam 
(jako nepokřtěný) chodím se svou manželkou?

Je potřeba rozlišovat právní a skutečný rozměr 
farnosti: právo představuje ideální stav, k němuž 
bychom měli chtít dospět, zatímco realitou bývá 
spíše cesta k tomuto ideálu. Farnost je společenství 
lidí, které společně pod jedním vedením (v ideálním 
případě faráře) kráčí cestou Ježíše Krista k Bohu. 
Zatímco ve středověku, kdy neexistovala veřejná ani 
soukromá doprava, byly farnosti tvořeny komunitou 
bydlící na jednom území, v moderní době se stále 
více opouští územní rozměr farnosti a nahrazuje se 
rozměrem personálním: i když fyzicky bydlí v jiných 
lokalitách, reálně se scházejí nejen na nedělních 
mších, ale i na jiných setkáních s farníky tam, kde 
cítí, že tvoří jednu duchovní rodinu anebo kde jim 
vyhovuje duchovní vedení.
V dobách, které zmiňuji, nebyla možná nejen 
představa, že by někdo nebyl pokřtěný, ale ani to, 

že pokud by se takový člověk našel, že by byl někdy 
viděn v kostele. Dnes je situace jiná: kromě těch, 
kteří na cestě k Bohu dospěli k poznání, že křest je 
Ježíšovým požadavkem, nikoli pouze náboženskou 
formalitou po narození dítěte, jsou mezi námi i ti, 
kteří upřímně hledají pravdu a z různých důvodů 
(možná i vinou nás pokřtěných) prozatím 
k rozhodnutí křtu nedospěli.
A tak zatímco striktně vzato farnost tvoří pokřtění 
katolíci, vlastní farní společenství tvoří i ti, kteří 
mezi ně přicházejí, ať už s někým, kdo katolíkem 
je, anebo jednoduše sami, protože jim tam je 
zkrátka „dobře“.
Určitě mnozí známe situaci, kdy máme vlastní souro-
zence a pak někoho, kdo nám je „jako bratr“ nebo 
„jako sestra“. A to slůvko „jako“ je vlastně nepřesné. 
Protože kdyby se něco dělo, dotyčná osoba od nás 
dostane vše, co bychom dali bratrovi nebo sestře. 
Takže se nemusíte bát: patříte-li mezi ty, kteří 
v našem kostele nejen fyzickou přítomností, ale 
i obyčejným pozdravem nebo úsměvem vytváříte 
atmosféru farní rodiny, jste naším farníkem. 
Nejen „jako“.  
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VESELÉ VÁNOCE 
S upřímným přáním požehnaných a radostných 
svátků vánočních a v novém roce 2018 hlavně 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a Božího 
požehnání všem u sv. Gotharda občasní 
návštěvníci z libocké farnosti Jan a Dana

CHRISTMAS 
WISHES 
Krásné prožití 
vánočních svátků 
a vše nejlepší do 
nového roku vám 
přeje Petra P.

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO 
Přeji všem krásné a radostné 
prožití vánočních svátků 

a Boží požehnání do nového roku 2018. Věra Benešová 
P. S.: Jsem zde nadmíru spokojená, po tělesné stránce se zotavuji 
pomalu, ale po duchovní stránce jsem zde velice šťastná.
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PŘEDSTAVUJEME

„Nenašli jsme žádnou zprávu na webu…“ 
„Nemohli byste pravidelněji o Vašich aktivitách referovat i na Facebooku“? 
Někdy se stává, že se na mě někdo obrátí s touto nebo podobnou otázkou. 

A já se občas zastavím a přemýšlím, jak rychle jsme si zvykli na informační 
kanály, jimiž se můžeme dozvídat něco o nás samotných, o našich plánech 

a aktivitách. Vždyť ještě před dvěma lety jsme neměli ani vývěsku, ani web, 
ani stránku na Facebooku. Můj velký dík patří proto té, která v době, 

kdy jsem o tom všem ještě pouze snil, mi nabídla svou pomoc. 
Propagaci má od té doby na starosti MARIE OPATRNÁ ml.

Tyto řádky by měly být věnovány propagaci 
v naší farnosti. Takto firemní slovo snad pro 
farní společenství ani nelze použít. Jednoznačně 
však pojímá tu velkou šíři aktivit, které do něj 
spadají. Mám na mysli propojování informací 
napříč celým naším společenstvím. A to jak 
o akcích, které se připravují, tak o těch, které 
se již konaly. Každá taková informace má svůj 
důvod i svého posluchače.  
Pro mě osobně, i v době internetu a nejnověj- 
ších technických vymožeností, je informačním 
středem farnosti naše farní vývěska. Protože 
okolo ní musí vskutku projít každý návštěvník 
našeho kostela. A přináší informace nejen 
o pravidelných bohoslužbách, akcích ve far-
nosti i v nejbližším okolí, ale třeba i o nových 
manželstvích a dalších radostných událostech. 
Mně samotné pak dává další rozměr. Vždy, když 
nástěnku v neděli ráno obměňuji, pozdravím se 
s mnoha spolufarníky a i díky nástěnce se tak 
dozvím další novinky ze života farnosti.
Do sdílení informací je však zapojeno velmi 

mnoho dalších lidí. Svůj díl času vyžaduje 
plnění webových stránek nejnovějšími infor-
macemi a aktuálními událostmi. Nově byl také 
zřízen profil farnosti na sociální síti Facebook, 
který má na starosti stejně jako farní web 
Barbora Bláhová. Sice velmi zřídka, ale někdy 
je také potřeba informovat o našich událostech 
prostřednictvím časopisů Prahy 6 či církevních 
webů.  Aby bylo co vyvěšovat na farní vývěsku 
i na Facebook a farní web, vzniká velké množství 
plakátků, jejichž autorů je asi nespočet. Stejně 
tak je v naší farnosti velké množství fotografů, 
kteří pro webové stránky zaznamenávají naše 
bohoslužby, výlety, setkání a mnoho dalšího. 
Propagace v naší farnosti se vyvíjí a především 
roste společně s naším společenstvím. A spo-
lupracovníků není nikdy dost. Nebojte se tedy, 
prosím, podělit se o své fotografie z farních akcí, 
grafické nadání pro tvorbu různých materiálů či 
zájem o tento specifický díl našeho společenství. 
Každé spolupracující ruce i věnované minutě 
času jsou dveře otevřeny.
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2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Je to připomínka 
dne, kdy Maria s Josefem přinesli podle zákona malého Ježíše do 
jeruzalemského chrámu, aby ho tam zasvětili Hospodinu.
Lidově se tomuto svátku říká                                                 

Najdeš-li správnou cestu bludištěm, nalezneš na ní písmena tajenky.

PRO DĚTI

.



BIBLICKÝ VEČER

První věta Bible (tedy i první věta první biblické knihy – knihy Genesis) zní: 
„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ Zatímco hebrejský název této knihy je odvozen právě z těchto 

prvních slov (תיִׁשאֵרְּב , Berešit = na počátku), ten známější řecký (γένεσις, Génesis = počátek, zrod) 
vyjadřuje obsah této velmi podivuhodné knihy, která v první polovině popisuje tzv. prahistorii 

a v druhé polovině příběhy praotců, někdy zvaných také patriarchové: právě v knize Genesis totiž 
skutečně objevujeme počátek existence vesmíru, člověka, ale i hříchu a zla ve světě, 

počátek manželství, ale i vyvoleného Božího lidu mezi všemi ostatními národy.
V únoru tedy budeme pokračovat v poznávání a výkladu prvních biblických kapitol a příběhů:

DOPORUČENÉ ČTENÍ  
PRO SAMOSTATNOU PŘÍPRAVU: Gn 3–5.

Máte-li otázky na plánované téma nebo 
z doporučených biblických pasáží, můžete 
je poslat nejpozději 7 dnů před termínem 
na adresu farnost.bubenec@gmail.com.

SCHÉMA 
A HARMONOGRAM 
VEČERA:
17:30 – mše svatá 
            (s úvodním slovem)
18:15 – prezentace na dané téma
19:00 – výklad vybraných textů
19:30 – předpokládaný konec 
             biblického večera
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7. 2. 2018
POKUŠENÍ 

A PRVNÍ HŘÍCH

21. 2. 2018
KAIN A ÁBEL

28. 2. 2018
GENEALOGIE 

PRAOTCŮ
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TROCHU HISTORIE

Na počátku 20. století se začalo ve velkém s tiskem pohlednic: ty sloužily především 
jako dopisnice s obrázkem, jimiž stručně sdělovali lidé svým příbuzným nebo známým 

důležité události ve svém osobním nebo rodinném životě. Jedna z těchto pohlednic 
zachycuje náměstí před kostelem, přičemž fotografie je neobvykle pořízena nikoli z ulice, 

ale od protějšího statku, pravděpodobně u jeho ohrady.   

V roce 1738 byla arcibiskupskou konzistoří v Praze zřízena 
  samostatná fara v Bohnicích a osada Bubeneč byla oddělena 

z libocké farnosti a přiřazena k ní. Při předávání kostela do bohnické 
farnosti byl sepsán podrobný inventář kostela, jenž se již mohl chlubit 

kompletně zařízeným mobiliářem, v němž nechybí přenosný oltář 
s veškerým vybavením, 5 velkých a 7 menších obrazů, 17 sošek, paramenta 
(liturgické oblečení a oltářní plachty) ani mešní nádoby. V kostelní vížce 
jsou umístěny dva zvony. Z této doby je také zachován soupis zádušního 

majetku kostela sv. Gotharda, v němž může zaujmout kromě jiného 
např. kamenný lom, který ročně vynášel kostelu 20 zlatých. Jelikož měl 

kostel příjmy, je velmi pravděpodobně, že byl tedy nejen pravidelně 
používán, ale rovněž alespoň průběžně udržován.
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OPRAVY

1. Rekonstrukce fary 
Po obdržení stavebního povolení jsme  
ve spolupráci s firmou EU Legal Advisory 
(a po schválení AP) začali připravovat výběrové 
řízení. Než tak učiníme, bylo zapotřebí 
dokončit projektovou dokumentaci do 
realizační podoby (hotovo v prosinci 2017), 
vytvořit „slepý rozpočet“, výkaz výměr 
(dokončeno 5. ledna 2018) a momentálně 
probíhá kontrola všech potřebných náleži-
tostí (včetně složení komise a požadovaných 
kritérií od oslovených firem), jelikož vyhlášení 
výběrového řízení (vzhledem k výši nákladů 
i vzhledem k naší žádosti o dotaci) musí být 
vyvěšeno na veřejném portálu, kde jsme si 
museli zřídit vlastní profil.

2. Kostelní lavice 
Všichni určitě zaregistrovali pokračující práce 
na rekonstrukci červotočem poničených 

kostelních lavic. Poté, co byl v létě 2017 vyhuben 
škůdce, se nyní napouští každý otvor jedno- 
tlivě pryskyřičným roztokem a celá plocha se 
petrifikuje. Tím dojde k vyplnění poškozených 
vnitřních ploch a prostor ve dřevě, což se 
završí vnitřním zpevněním těch desek, které 
jsou skutečně v havarijním stavu a hrozí i po 
tomto restauračním úkonu jejich poničení. Poté 
dojde k vyčištění povrchové úpravy lavic, jejich 
restaurování novým nátěrem (zde musí dojít 
ke kontrole památkářů, kteří musí odsouhlasit 
barevnost i tónování lavic) a navoskováním. 
Tato (druhá) etapa, která by měla trvat cca 
5–6 týdnů, bude ukončena zhotovením nových 
čalouněných sedátek do každé lavice. 

3. Zjištění havarijního stavu 
vodovodního potrubí
Při letních pracích na kapličce sv. Jana 
Nepomuckého, kdy se využíval vodovod 
v kostelní zahradě, se po několika dnech prací 
zjistilo, že potrubí, které vede v zemi, je vážně 
poškozené, jelikož voda začala vytékat ze 
zídky, která odděluje kostelní zahradu od fary, 
a rozmáčením půdy došlo k drobnému posunu 
kovové zahradní ohrady. I když se okamžitě 
vodovod přestal používat, v důsledku této 
nečekané (a asi letité) poruchy došlo k velkému 
úniku vody, což se odrazilo i na pololetní 
spotřebě vody (cca 50 tisíc Kč). 
Bohužel, za to nelze vinit nikoho, je to důsledek 
mnohaletého nevyužívání některých na první 
pohled funkčně vypadajících systémů. 
Při rekonstrukci fary však budeme muset počítat 
i s dalšími výdaji, spojenými s výkopem v kostelní 
zahradě a opravou tohoto vodovodního traktu. 
Při této příležitosti dojde k přesunu vodovodu ze 
stávajícího místa uprostřed terénu blíže ke
kostelu, kde bude v budoucnu lépe využitelný 
i pro zalévání zahrady nebo případně další 
práce na venkovní zdi kostela. 
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I když to bude minimální částka, jde o konkrétní skutek a konkrétní sumu, která 
následně pomůže konkrétnímu člověku. Pokud chcete, pojďte do toho s námi. 
Od Popeleční středy (14. února 2018) do Velkého pátku včetně (30. března 2018).

Postní doba má být dobou modlitby, 
sebezapření a almužny.
Pro věřícího člověka by tak odříkání nemělo být 
zaměřeno pouze na jeho vlastní zdokonalení, ale 
na službu a pomoc druhému. Toto „dávání ze sebe 
sama“ (a ze svého času či peněženky) tak může 
zároveň naplnit Ježíšův příkaz lásky k bližnímu. 
K někomu, kdo je nuznější než my. 
I v naší farnosti jsou tací, kteří počítají peníze od 
výplaty k výplatě, anebo dokonce ve vysokém 
věku, kdy by již mohli být v důchodu, pracují pro-
to, aby si vydělali na měsíční nájem a mohli dožít 
v bytě, kde žijí desítky let. I mezi námi jsou ti, kteří 
se starají o postiženého člena rodiny, nebo ti, kteří 
se bez vlastní viny ocitli náhle bez příjmů. A tak 
i mezi námi svatogothardskými farníky jsou takoví, 
kteří si zdaleka nemohou pořídit většinu z toho, co 
si většina z nás dovolí běžně. 
První křesťané přinášeli z vlastních (i malých) zisků 
částky, které kladli k nohám apoštolů – a oni pak 
tyto dary dál distribuovali mezi potřebné, nejen 
proto, že o těchto nuzných měli větší přehled, 
ale také proto, aby se nikdo z těchto chudých 
nemusel stydět za to, že je odkázán na pomoc 
druhých. A rovněž proto, aby se nemusel cítit 
nijak a nikomu morálně zavázaný. Vždyť ten, kdo 
doopravdy dává, zříká se nároku sledovat dál, co se 
s jeho darem děje. Při skutečném daru „pravá ruka 
neví, co dělá levá.“ (srov. Mt 6, 3)
A tak i letos se pouštíme do odvážného projektu: 
ten, kdo chce, může se 40 dnů KONKRÉTNĚ 
postit tak, aby ušetřil určitou částku, kterou odloží 
bokem, a buď průběžně, nebo na konci postní 
doby pak tuto ušetřenou sumu vhodí do označené 
postní kasičky v kostele (bude tam vždy v neděli 
až do Velkého pátku!). 

POSTNÍ ALMUŽNA

POZOR! 
Nejde o jednorázovou finanční sbírku, 
ale o dlouhodobé zříkání se konkrétních 
dober, k nimž se po postní době zase 
můžeme vrátit.
Zde je několik příkladů z předchozích let:
    • jízdu autem (nebo taxíkem) nahradit MHD
    • odříct si pravidelnou sklenku či lahev 
       vína k obědu
    • džus, kolu apod. nahradit minerálkou
    • minerálku nahradit vodou z kohoutku
    • snížit teplotu v bytě o 1 stupeň 
      (a denně ušetřit cca 1,50 Kč)
    • zříct se cigaret
    • nesladit si/nedat si kávu
    • na celý večer vypnout televizi a ušetřit 2.- Kč 
       za elektřinu
    • nahradit značkové toaletní či hygienické 
      potřeby „obyčejnějšími“
    • vynechat placené sportovní a kulturní zážitky  
      (squash, kino, posilovna…)
    • pro sběratele: dočasně zastavit možné  
      rozšiřování sbírky
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Modlitba nešpor
Nešpory jsou večerní modlitba, kterou se kněží 
a řeholníci modlí v církvi na celém světě – je to 
propojení duchovních, kteří tímto způsobem 
mají jako jedno společenství posvěcovat tento 
pozemský čas. Po druhém vatikánském koncilu 
se do této modlitby zapojují i laikové. A tak od 
začátku roku se i my modlíme nešpory každý 
pátek v 17:00 (přede mší svatou), pokud v tom 
čase není jiná modlitba. V pátek 2. února 2018 
v tom čase bude pobožnost k prvnímu pátku 
a 16. a 23. února 2018 křížová cesta (viz níže).  
 
Návštěva Domova 
sv. Karla Boromejského
Po loňské dobré zkušenosti i letos chceme udělat 
radost starým a nemocným obyvatelům Domova 
sv. Karla Boromejského v pražských Řepích. 
Z iniciativy Ondřeje Fajstavra ml. jim opět 
promítneme zajímavý film, ale především chceme 
mít na ně čas, pohovořit si s nimi, projít se s nimi 
kousek od společenské místnosti k jejich pokojům 
a taky jim připravit malé občerstvení. Takže kdo 
chce a může, ať doma něco upeče nebo připraví 
(sladké či slané pochutiny) a přinese s sebou. 
Sejdeme se všichni (i ti, co nepečou) před 
Domovem v sobotu 3. února 2018 ve 13.45!        
     
Popeleční středa
Na rozdíl od většiny velkých světových nábožen-
ství, která znají nejen pár hodin nebo dnů, 
ale celé týdny nebo měsíce skutečně přísného 
postu a odříkání, naše (římskokatolická) církev 
po nás požaduje přísný celodenní (tedy od 
půlnoci do půlnoci) půst pouze dva dny: na 
začátku a na konci postní doby. Ten začátek 
je na Popeleční středu: zatímco od 14 let (až 
do smrti) se mají všichni postit od jakéhokoli 
masného pokrmu, dospělí ve věku 18–60 let 
i od jídla, tzn. buď úplně anebo minimálně 
tak, že se člověk v případě nutnosti nají pouze 
jednou (samozřejmě nikoli masa). Jde o středu 

14. února 2018, večer v 17:30 se sejdeme na 
mši, abychom si nechali označit čela popelem na 
znamení společného zahájení postní doby. 

Křížové cesty
Jde o tradiční katolickou (lidovou) pobožnost, 
při níž se lidé přesouvají od jednoho zastavení 
k druhému (dohromady jich je 14) a u každého 
z nich přemýšlejí nad Ježíšovým utrpením a smr-
tí. Začíná se odsouzením Ježíše u Piláta a končí 
Ježíšovým pohřbem. V celé postní době se 
budeme i my zamýšlet nejen nad tím, co známe 
z historie nebo tradice, ale i nad námi samotnými 
a našimi hříchy. V únoru se konají křížové cesty 
v pátek 16. a 23. února 2018 v 17 hodin.
 
Haléř svatého Petra
První byli angličtí křesťané, kteří už v 8. století 
posílali do Říma příspěvek do papežské poklad-
nice, z níž pak papež rozděloval chudším církvím 
v jiných částech světa. Roku 1871 papež Pius IX. 
vydal encykliku Saepe Venerabilis, kde tento zvyk 
zavedl pro celou církev: v neděli kolem svátku 
Stolce sv. Petra se ve farnostech věřící sbírají na cha- 
ritativní projekty Svatého Stolce. Pro letošní rok to je 
neděle 25. února 2018 a finanční sbírka se bude 
konat během obou mší svatých (9:00 i 10:30).

Zádušní mše za P.  Jaroslava Zrzavého
Otec Jaroslav Zrzavý byl farářem v Bubenči 
deset let (1992–2002) a mnozí farníci, kteří ho 
osobně znali, na jeho působení dodnes s láskou 
a úctou vzpomínají. Ve stejném období (od roku 
1992) byl zároveň členem Kněžského bratrstva 
sv. Kříže (v rámci Opus Dei), kde se i pod jeho 
vlivem formovala nová kněžská povolání. Mnozí 
mladí kněží z prelatury Opus Dei za ním jezdili 
do Bubenče a dodnes se v den výročí jeho smrti 
scházejí u jeho hrobu. Někteří z nich budou opět 
po roce účastni zádušní mše, kterou naše farnost 
bude děkovat za jeho život i požehnanou práci 
u sv. Gotharda: v úterý 27. února 2018 v 17:30.

AKTIVITY MĚSÍCE
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Informace o aktuálním stavu rekonstrukce farní budovy a dalších opravách v naší farnosti naleznete na straně 9.  

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; e-mail: farnost.bubenec@gmail.com; 
IČ: 61380288; č. účtu: ČS 201333389/0800; farář: P. Miloš Szabo; mobil: 731 625 968

čtvrtek 14:00 - 16:30

MŠE SVATÉ  
V KOSTELE SV. GOTHARDA

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI

AKCE MĚSÍCE

zkouška sboru pondělí 18:30 

úklid kostela úterý 8:00

modlitba růžence úterý 17:00

biblický večer   středa 17:30

zpovídání úterý, středa, čtvrtek 
 30 minut přede mší

náboženství dětí  
pondělí 15:45 (4.–8. roč. ZŠ)  
úterý 16:00 (3. roč. ZŠ)
čtvrtek 16:30 (1. a 2. roč. ZŠ)

  2. 2.     svátek Uvedení Páně do chrámu, 
 žehnání svící (17:00) 
  2. 2.  pobožnost prvního pátku (17:00)
  3. 2.  prohlídka Arcibiskupského 
 paláce (9:00) 
  3. 2. návštěva Domova  
 sv. Karla Boromejského (14:00)
  4. 2.   sbírka na rekonstrukci fary 
 (9:00, 10:30)
  9. 2.  společná modlitba nešpor (17:00)

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

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

výše darů na rekonstrukci v lednu 2018: 131.580.- Kč

14. 2. Popeleční středa, značení čel  
 popelem (17:30)
16. a 23. 2. křížová cesta (17:00)
18. 2.  první skrutinium katechumenů (9:00) 
18. 2.   příprava k biřmování – 2 (15:00)
20. 2.  příprava na manželství – II. (18:30) 
25. 2.  sbírka Haléř sv. Petra (9:00, 10:30)
25. 2.  druhé skrutinium katechumenů  
 (9:00)
27. 2.  zádušní mše za P.  Zrzavého (17:30)

WEB: www.farnostbubenec.cz;          : Farnost Bubeneč

EKONOMICKÉ OKÉNKO


