
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vážení a milí farníci, 
v dnešní době se nemůžeme chovat 
jako pštrosi, kteří strčí hlavu do písku a 
pokud se něco netýká bezprostředně 
jich, budou se tvářit, že se nic vážného 
neděje. 
Stejně tak se nemůžeme chovat jako 
pávi, kteří všemu rozumějí, a tak na 
všechno mají nejen jasný názor, ale i 
jednoznačné a černobílé řešení. 
Nejsem sociolog, takže neumím 
analyzovat vývoj společnosti; nejsem 
prognostik, takže neztrácím čas tím, 
abych předvídal budoucnost; nejsem 
ani politik, abych viděl širší souvislosti 
některých historických jevů. 
Jsem křesťan, kněz a farář. Proto se 
mám ptát, jaké je moje poslání v tomto 
světě, abych ho co nejlépe naplňoval. 
Když se v době Marie Terezie 
reformovala farní správa, vytvořily se 
postupně v celé Evropě kolem kostelů 
funkční organizační jednotky, které se 
pak díky misiím dostaly i do dalších 
kontinentů. 
Správu latifundií, vedení matrik i 
statistické činnosti však postupně 
převzaly obce a stát.  
Co zůstalo farnostem? Velmi reálně 

 
hrozí, že to, co se nepovedlo 
komunistům: uzavření jejich existence 
do kostelů a minimalizování veškeré 
jejich aktivity na bohoslužby. 
Církev a farnosti v ní však mají 
nezaměnitelný úkol, daný samotným 
Kristem: mají již v tomto čase a 
prostoru představovat život v Božím 
království: ten ale není pouze ve 
vyslovování či chvále Božího jména, ale 
spočívá v dokonalé jednotě, kterou 
nemůže vytvořit ani sociolog, ani 
prognostik, ani politik. Kněz, a farář 
zvláště má tedy spolu se sobě 
svěřenými světu ukazovat, jak se žije 
s Božím Duchem, a to jak ve vertikále 
(proto máme chrámy), tak v horizontu 
(proto máme farní prostory). 
Tedy, spíše budeme mít. Skutečnost 
jmenování faráře nese s sebou i 
obnovení plnohodnotného farního 
života, k němuž potřebujeme farní 
prostory jako místo setkávání všech 
různých skupin a aktivit.  
Dlouho jsem váhal, jestli se do toho 
pustit a nezůstat pouze knězem, 
bydlícím na faře. Protože však chci 
dostát i svému jmenování farářem, po 
četných rozhovorech se svými 
nadřízenými se chci pustit i do 
rekonstrukce farní budovy. Budu vás 
k tomu potřebovat. 



OTEVŘENÁ FARA  

Farní budova byla kdysi stavěna tak, aby splňovala dva požadavky: především 
šlo o ubytování kněze a jeho hospodyně, a dále o kancelář spojenou s matričními 
archivy. Proto se starší farní budovy, postavené až do druhého vatikánského 
koncilu víceméně od sebe liší akorát větším či menším množstvím pokojů, příp. 
bohatostí reprezentačního sálu, kde se pak obvykle konaly hostiny u příležitosti 
různých církevních slavností. 

Nové farní budovy ve vznikajících farnostech se již projektují poněkud odlišně: 
největší část stavby zahrnují místnosti, určené pro různé druhy setkávání, zejména 
pro rodiče s dětmi, pro seniory, různé kroužky, charitní akce a aktivity, biblické 
hodiny, výuková střediska mládeže apod. Proto se jim již ani neříká fara, ale farní 
neboli komunitní centrum. Byt faráře a kancelář je pouhým zlomkem celého dění, 
odehrávajícího se v těchto farních prostorách. 

Fara u kostela sv. Gotharda splňovala všechny požadavky pro byt faráře, 
kancelář a občasné setkání menšího množství farníků. Stále více si však 
uvědomuji, že máme-li tvořit farnost, která zvládne nejen slavnostní, ale i těžké 
dny a roky, musíme se naučit být spolu více, a to i s těmi, kteří s námi a mezi námi 
budou Boha a společenství skutečných bratří a sester teprve hledat. 

Není jednoduché z prostor, které až doposud vyhovovaly běžnému režimu 
farnosti, citlivě vytvořit nové komunitní centrum, aby se nenarušila architektura i 
vzácná atmosféra tak trochu venkovského sídla uvnitř pražského velkoměsta. 
Proto poslední týdny možnou rekonstrukci konzultuji nejen s odpovědnými lidmi 
z arcibiskupství, ale rovněž s památkáři i architekty, abych vám všem farníkům 
mohl brzy představit výsledek těchto jednání. 

Ještě na začátku roku 2016 jsem myslel, že se bude jednat pouze o dílčí opravu 
bydlení v prvním patře a nejnutnější zásahy ve spodní části budovy. Paradoxně 
však „čekání na faru“ přinášelo zjišťování nových a nových nedostatků: kromě 
praskající zdi také permanentní vlhnutí koupelny, neekonomické vytápění v celém 
baráku, špatné elektrorozvody („lepené“ postupně, jak se konaly předchozí 
úpravy a opravy), až jsem si uvědomil, že nám pro pravidelný až každodenní život 
tady chybí toalety (jediný malý záchod v mezipatře na schodišti), ale i řádná 
kuchyňka se spotřebiči, které do kuchyně patří. K myšlence celkové rekonstrukce 
pak už byl jen krok. I když – přiznám se – zpočátku se mi do toho vůbec nechtělo. 

Rád bych na faře totiž nejen přespával, ale spoluvytvářel skutečné společenství; 
nechci, aby fara byla jen pro vyvolené, ale aby sloužila opravdu nám všem. 

Proto srdečně zvu do prostor fary, kde se budete všichni moct seznámit 
s připravovaným projektem, projít se celou budovou a na farní zahrádce si třeba 
popovídat nejen se mnou, ale i s architektem, který projekt připravuje. I on je 
jeden z těch, kteří se v naší farnosti jako dospělý katechumen připravuje ke křtu. 

 

Otevřená fara bude v neděli 22. května 2016 v čase 15.00-17.00. 



OTEC MILOŠ PŘEDSTAVUJE 
 

Farní pouť k svaté Máří Magdaléně 
 
Od svého svěcení až doposud jsem každé léto vyrážel se 
svými farníky minimálně na jeden den společného pobytu, na 
kterém jsem jim jako otec chtěl ukázat nějakou zajímavou 
část vlasti nebo světa, popovídat si s nimi (a také je vidět si 
spolu povídat), společně se pomodlit, třeba zazpívat (nejen 
nábožné písně), zasmát se, sednout k jednomu stolu, zkrátka být spolu. 
Někdy to byl jeden den na poutním místě, jindy pár dnů někde v zahraničí, anebo 
také 7-10 dnů společné (farní) dovolené.  
Ani letos nechci tuto tradici přerušit a – budete-li mít o podobný společný zážitek 
zájem – je připravena jednodenní cesta „za svatou Máří Magdalenou“ jako patron-
kou hříšníků a jednou z patronek Roku milosrdenství. 
  

Datum poutního výletu: 30. 7. 2016 
 
Program: 
  7.00 odjezd od kostela sv. Gotharda 
10.00 návštěva kostela sv. Máří Magdaleny v Karlových Varech, promenáda 
12.15 společný oběd v Pivovaru Kyšperk nad Ohří 
14.00 mše svatá v klášteře Chlum sv. Máří 
16.00 vycházka k lesnímu pramenu Smraďoch 
19.30 předpokládaný návrat do Prahy 
 
Cena včetně oběda: 200.- Kč  
  
Přihlašování je možné od 15. května 2016 několika způsoby: 

- osobně v sakristii kostela sv. Gotharda 
- formou SMS na číslo 731 625 968 (nikoli voláním, prosím) 
- emailem na adrese farnost.bubenec@gmail.com 

Při nahlášení prosím uvést Jméno a příjmení, Číslo mobilu, příp. Emailovou adresu 

mailto:farnost.bubenec@gmail.com


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. 
 

8.5.2016 pouť k Sv. Gothardu 

14.5.2016 výročí Karla IV.(katedrála) 
15.5.2016 Seslání Ducha Svatého 

16.5.2016 vikářská vizitace 
17.5.2016 příprava k manželství (1)  

22.5.2016 Nejsvětější Trojice 

EKONOMICKÉ OKÉNKO 
 

Kromě pravidelných kostelních sbírek, jejichž výnos je určen na pokrytí nákladů 
farnosti (kostel, fara, kancelář) existují i sbírky, kterými projevujeme sounáleži-
tost do jedné církve, která se kromě vlastních potřeb učí vidět i potřeby jiných. 
Jde o tzv. účelové sbírky, ihned odváděné na společný účet Arcibiskupství praž-
ského, odkud pak putují peníze na určené místo. 
V prvním čtvrtletí roku 2016 šlo zatím o tyto neděle a tyto částky: 

21. února 2016 – Haléř sv. Petra do Říma – 6.478.- Kč 
6. března 2016 – na organizaci SDM v Krakově – 4.865.- Kč 

13. března 2016 – na Arcidiecézní charitu – 6.402.- Kč 
24. března 2016 – na Svatou zemi – 4.154.- Kč 

 

Každá farnost dále musí odvést předepsaná procenta z celoročního příjmu do 
tzv. Svépomocného fondu pražského arcibiskupství, z něhož se pomáhá 
chudším a potřebnějším farnostem. 
Za rok 2015 jsme do Svépomocného fondu odvedli 22.510.- Kč. 
 
Na potřeby farnosti kromě nedělních sbírek může kdokoli přispět i finančním 
darem na číslo účtu v České spořitelně 201333389/0800.  
Na veškeré dary vydáváme začátkem dalšího měsíce písemné potvrzení. Všem 
dárcům ze srdce děkujeme! 

 

www.farnostbubenec.cz 
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