
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vážení a milí farníci, 
už svatý Pavel v jednom ze svých dopisů 
upozorňuje na to, že křesťanské 
společenství má různé údy, a každý 
z nich má svou funkci, proto si nemůže 
nárokovat jazyk to, co patří uchu a 
naopak. Najít své místo a svou roli, 
kterou nám Bůh skrze naše představené 
v církvi svěřuje, je jeden z nejtěžších 
úkolů, i proto, že nás ďábel bude vždy 
pokoušet a zpochybňovat i to, co se 
někdy zdá být „nad slunce jasnější“.  
Lidé, kteří všemu rozumí a všechno umí 
a mohli by kdykoli (a samozřejmě) lépe 
rozhodovat, než ten, který rozhoduje, 
jsou málokdy ve společenství oblíbení, 
protože s sebou přinášejí negativní 
energii a spíše boří a rozdělují, než 
stavějí. 
A to se týká i nás kněží. Svěcením jsme 
sice dostali „něco“, nebo spíše Někoho, 
kdo i přes naše nedokonalosti, chyby a 
někdy i vážné hříchy způsobuje, že jsme 
hlasateli Krista, to však neznamená, že 
automaticky rozumíme všemu. 
Jednou z nejtěžších oblastí, kterou farář 
musí zvládat, je řídit ekonomické 
záležitosti: on je ten, který musí 
rozhodnout, on je a bude podepsán  

 
pod každou smlouvou, on ponese za 
farnost zodpovědnost před Bohem, 
svým biskupem, ale i před farností a 
svým svědomím.  
Proto má právo vybrat si ekonomické 
poradce, kteří nejsou voleni ani nijak 
vybíráni, ale svobodně jím samým 
jmenováni, aby mu svou radou a 
odborností pomáhali zejména při 
každém složitějším rozhodnutí.    
Ekonomika je však oblastí, kde je vývoj 
těžko předvídatelný i pro samotné 
ekonomy. A tak jsem přesvědčen, že 
kdybyste byli na mém místě vy, vybrali 
byste si úplně jiné poradce než já. Není 
problém najít jiné ekonomy, jiné vědce, 
jiné odborníky, zejména když jsem 
vsadil na generaci, která bude jednou 
pokračovat v tom, co jim my předáme. 
Dovoluji si vám tedy představit ty, které 
jsem si vybral a kterým věřím. Stejně, 
jako kdysi věřil biskup mě, když jsem již 
ve 25 letech zakládal velkou církevní 
školu a už o rok později řídil 
celodiecézní školní úřad. Stejně jako 
Pavel věřil mladému Timotejovi. Stejně 
jako Bůh věřil mladému Jeremiášovi. 
I já věřím, že nám před svatostánkem 
vyrůstá nové pokolení zodpovědných a 
moudrých farníků. Prosím, mějte je 
rádi. Prosím, mějme se 
rádi. 



REKONSTRUKCE FARY  

Rád bych poděkoval všem farníkům za povzbuzení i za důvěru, s níž reagovali na 
výzvu k finanční podpoře, abychom zjistili, nakolik budeme schopni splácet 
půjčku, bez níž se do tak složitého, i když potřebného díla, nedokážeme pustit.  

Chtěl bych však veřejně zodpovědět asi nejvážnější otázky, které zazněly. 
Je nyní předložená výše nákladů konečná? 
Každý, kdo stavěl, ví, že není. Je to cena, od níž se odrážíme, ale já v tuto chvíli 

neumím říct nic jiného. První cena je vždy odhad projektanta. Poté přichází na 
řadu rozpočtář, který obvykle vypočítá maximální náklady (při použití 
nejkvalitnějších materiálů apod.), kdy se odhad může i zdvojnásobit. Pak jsou na 
řadě ekonomové arcibiskupství jako ručitele celé akce, nacož se vypisuje konkurz, 
a teprve pak se dostáváme k ceně, za kterou se s rekonstrukcí fyzicky začne. 

Co když to bude nad naše síly? 
Samozřejmě mám i já pochybnosti, ale to by se nikdo nikdy nemohl pustit do 

žádného díla. Umíte si představit, že bychom měli stavět nový kostel? Nebo že 
bychom byli vyzváni, abychom za „naše“ peníze dokonce postavili chrám kupř. 
arménským katolíkům, kteří tady jsou a nemají finance? My investujeme do 
budovy, která je „naše“, v níž my pak můžeme žít farnost, jak to po nás žádá Bůh i 
církev. Schválně mluvím „my“, protože spoření nechci pouze po vás, ale chci být 
jedním z těch, kteří budou šetřit a něčeho se kvůli úsporám odříkat. 

Jak se budete dívat na ty, kteří nebudou přispívat? 
I oni jsou a mohou být součástí naší farnosti. Ale zároveň je velmi důrazně 

prosím, aby pak neztěžovali situaci těm bratřím a sestrám, kteří se na celé měsíce 
a roky odhodlali k závazku toto dílo finančně podporovat. Ať už je důvod 
k nezapojení se do starostí našeho společenství jakýkoli, budu velmi rád, když se 
budou za Boží požehnání i za mě samotného modlit. 



OTEC MILOŠ PŘEDSTAVUJE 
 

Ekonomická rada 
 
Platný Kodex kanonického práva v kánonu 537 nařizuje faráři 
nebo administrátorovi farnosti, aby ustanovil ekonomickou 
radu, která se stává jeho pomocným a poradním orgánem, a 
tím se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dob-
rého hospodáře. 
Ekonomická rada se ve své činnosti řídí předpisy CIC (Kodexu kanonického práva), 
rozhodnutími ČBK (České biskupské konference) a směrnicemi Arcibiskupství praž-
ského o správě církevního majetku. 
Ekonomickou radu tvoří farář, jenž je vždy předsedou a bez něhož je jakékoli roz-
hodnutí nebo usnesení neplatné. Členy rady jsou dále 2-4 osoby, které farář svo-
bodně jmenuje podle vlastního uvážení.  
K nim přibude další člen, jehož ze svého středu zvolí nová pastorační rada farnosti. 
Volby do pastorační (farní) rady proběhnou začátkem října 2016. 
Zasedání ekonomické rady jsou vždy neveřejná a členové ERF mají u některých zá-
ležitostí závazek mlčenlivosti. Činnost ekonomické rady kontroluje diecézní biskup, 
generální vikář, ekonom diecéze nebo okrskový vikář, každý v rozsahu svých kom-
petencí.    
Mandát ekonomické rady trvá tři roky a může být zopakován maximálně dvakrát. 
 
Členy ERF farnosti u kostela sv. Gotharda se od neděle 5. června 2016 stávají (zleva): 
Ing. Tomáš Meštellér, MBA, obchodní ředitel 
Ing. Jan Žďárek, Ph.D., vysokoškolský pedagog 
Josef Klain, podnikatel ve stavebnictví 
 
Účetní farnosti (nesmí být podle stanov členkou ekonomické rady) byla jmenovaná 
Ing. Mariola Šlais.  
 



MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA 
 

úterý 17:30 
středa 17:30 

čtvrtek 6:30 
pátek 17:30 

neděle 9:00; 10:30 

 
KONTAKTY 
 

poštovní 
adresa 

Krupkovo nám. 32/6 
16000 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 úterý 17.00 

farní kafe první neděle 10.00 
zpovídání út, st, pá 17.00 

úklid kostela čtvrtek po mši sv. 
 

3.6.2016 Nejsvětější Srdce Páně 

5.6.2016 první sv. přijímání 
10.6.2016 Noc kostelů 

11.6.2016 svatba Šlais-Dygasziewiczová  
25.6.2016 svatba Kalčev-Čápová  

26.6.2016 sbírka na bohoslovce 

PŘIPRAVUJE SE  
 

Neděle 24. 7. 2016 – žehnání automobilů 
u příležitosti svátku sv. Kryštofa, patrona řidičů, proběhne po mši sv. (tzn. cca 
v 10.00) požehnání vozidel 
 

Sobota 30. 7. 2016 – farní pouť k sv. Máří Magdaléně 
v rámci Jubilejního roku milosrdenství putujeme spolu do dvou kostelů sv. Máří 
Magdalény a upevňujeme vzájemné vztahy u společného oběda v pivovaru Ky-
šperk anebo na procházce k lesnímu pramenu Smraďoch u Mariánských Lázní  
 

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, trasa 
bude upřesněna, počítáme se společným obědem i mší svatou v některém kos-
tele anebo kapli 
 

Neděle 11. 9. 2016 – farní odpoledne u ohně a dobrého slova 
od 16 hodin u kostela budeme moct opéct buřt, dát si sklenku vína a hlavně se 
poznat a popovídat si 

 
 

www.farnostbubenec.cz 
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