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SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,
celý předchozí měsíc jsme ve středu večer neotevírali 
spolu Bibli a nezamýšleli jsme se nad slovem, 
o kterém naše katolická víra vyznává, že je Boží. 
Tato přestávka o adventu byla záměrná: nejen 
proto, abychom se v tomto jedinečném liturgickém 
období – které by paradoxně mělo být více  
zaměřené na poznávání Toho, který se v Betlémě 
stal člověkem a promluvil k lidem jejich způsobem 
a řečí – mohli lépe vyspat a více se soustředit na 
brzké ranní roráty, konané bezprostředně  
následující den, ale i proto, abychom si v našem 
společenství položili otázku, zda nám vůbec  
Písmo chybí.

ám-li ve vztahu  
někoho rád, chci 
s ním být a naslou-

chat mu, i když se mi 
nechce. Mám-li ve vztahu 
rád sebe, jsem rád, že je 
ta druhá osoba se mnou, 
a naslouchám mu, protože 
to chci. Malý, ale podstatný 
rozdíl, jenž se projeví v okamžiku, kdy se najed-
nou do tohoto vztahu vmísí někdo třetí. A mně 
je lépe s ním. Vznikne nový silnější vztah. Ten 
původní nemusí úplně zmizet (někdy i z velmi 
pragmatických důvodů), ale zeslábne.
Boha máme milovat nade všechno. A nade 
všechny. Přikázání až jednoduše jasné a zřetel-
ně formulované. Ale – ruku na srdce – jak 
často jsme si sami od sebe (nemluvě o pravi-
delnosti) našli čas na to, abychom poznali to, 
co nám v Bibli Bůh zjevuje? A co jsme udělali 
pro to, abychom ještě navíc tomu slovu 
rozuměli?
Rád bych i v novém roce pokračoval 
v poznávání tohoto Slova spolu s vámi. Chci 
se opět několik hodin týdně za vás/nás všechny 
učit výkladu a hledat katolickou nauku, 
jak rozumět i těm nejtěžším pasážím, které 
obvykle při čtení Bible vynecháváme. Vím, že 
jste uprostřed týdne obvykle unaveni a že večer 
se konečně věnujete rodině, sami sobě nebo si 
konečně můžete odpočinout. Ale… co když 

se objeví parta kamarádů, kteří mě zvou na 
trénink? Co když si konečně otevřu internet 
a hodinku dvě pročítám zpravodajské weby, 
abych byl v obrazu, co se kolem mě děje?  
Co když (ne)jednou týdně si najdu mnohem 
delší čas než 1,5 hodiny na hřích pomlouvání 
nebo nedovolené zvědavosti k uspokojení 
svých tužeb?
Budu moct Bohu jednou opravdu říct, že jsem 
ho miloval nade všechno? Rád bych vás tedy 
opět pozval na biblický večer ke Sv. Gothardu 
– pokud budu mít sílu, chci i za cenu nevy-
spalosti (a rád) v nastávajícím roce společně 
s vámi číst Boží Slovo; divit se nejen tomu, jak 
mu rozuměli staří Židé, ale i tomu, co v něm 
mohu objevit já dnes. Protože je to Slovo 
nadiktované svatopiscům pro každého z nás. 
Udělám vše proto, aby to bylo poučné 
 i zajímavé. A spolu s vámi věřím, že když 
obětavě přečkáme tuto zimu, příští rok již 
budeme společně nad Biblí uvažovat ve  
vytopeném komunitním centru v nově  
zrekonstruované farní budově…
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BOHOSLOVEC

Znáte to také? Nějaká písnička Vám v uších neustále zní a ne a ne se 
té melodie zbavit. Můžete si vzpomenout na spoustu jiných a i hezčích 

písní, nicméně se té jedné – vlezlé – nezbavíte. Čím to je a proč to tak je?

S
kutečnosti, které bych si chtěl vybavit 
na požádání, se nechtějí vybavit ani při 
usilovném přemlouvání sebe sama a fakta, 

o jejichž vstup do své mysli jsem se rozhodně 
neprosil, okupují můj mozek.
Ano, na epistemologii (nauce o poznání 
a vědění) bychom se dozvěděli, že vědění 
je habitus, tedy nějaká kvalita, která v nás 
setrvává dlouhodobě. Na rozdíl od paměti 
krátkodobé, která je pouhou dispozicí. Při  
indispozici – náhlé nezpůsobilosti, kterou 
může způsobit třeba i ta vlezlá písnička –  
nám totiž vědění informace v něm uložené 
poskytne, dispozice však nikoli.
I když to zní logicky, nepřestávám se ptát,  
proč tomu tak je. Snad proto, abychom se 
sami museli rozhodnout, co je pro nás důležité 
a co si chceme pamatovat i za cenu probdě- 
ných nocí nad skripty a učebnicemi? Snad 
proto, že v životě nejde primárně o ta skripta, 
ale o cíle daleko vyšší?
Ono se totiž může stát, že jednoho dne 
budeme bez „pomůcek“, které nám běžně 
napovídají, jak dál. Potom nám nezbude nic 
jiného než využít své vlastní vědění.
Občas mě napadne otázka unesených křesťanů. 
Co dělají celé dny? Co se modlí? Říkám si, 
jestli bych v jejich situaci plné indispozic 
dokázal ze své mysli něco vydolovat, aniž  
bych k tomu měl jakékoli vnější podněty  
nebo impulsy.
Nebo za totality kněží ve vězení. Dokázali 
sloužit mši svatou bez jediné knihy. Jak to 
dokázali? Nabízí se odpověď, že díky tolika 
odslouženým bohoslužbám předtím se jim 
slavení mše vrylo do paměti. Ano, možná.  

Ale sám jsem četl některé věci tolikrát na- 
zpaměti je nedám. Oni museli nejprve každou 
mši bytostně prožít, aby potom byli schopni 
téhož v nehostinném vězeňském prostředí.
A jak kdysi žila svou víru moje babička, když 
nyní i přes pokročilou fázi Alzheimerovy 
choroby, v níž nedá dohromady souvislou 
větu, při společné modlitbě „odříká“ modlitbu 
Otčenáš i Zdrávas, Maria bez chyby?
Stojíme na prahu nového roku. Moc bych 
nám všem přál, abychom v něm nabrali 
správný směr. Abychom neustále směřovali 
za Kristem a natolik ho poznali, že ze vztahu 
s ním dokážeme čerpat sílu i v situacích, kdy 
nebudeme mít po ruce žádná skripta ani 
návody ani žádné jiné pomůcky. V situacích, 
kdy budeme moci žít jen z toho, co máme 
v nitru.



KURÝR

KÁNON 1246 KODEXU KANONICKÉHO PRÁVA 
(tedy církevní zákon, který má – pod hříchem – zachovávat každý katolík):
§ 1. Neděli, den Páně, v němž se slaví velikonoční událost, je nutno v celé církvi zachovávat 
z apoštolské tradice jako prvotní zasvěcený svátek. Rovněž se musí zachovávat den Narození našeho 
Pána Ježíše Krista, Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, svátek Těla a Krve Kristovy, Svaté  
Bohorodičky Panny Marie, jejího Neposkvrněného početí a Nanebevzetí, svatého Josefa, svatých 
Petra a Pavla a Všech 
svatých.

Světit neděli a zasvěcený 
svátek v sobě mj. obsahuje 
povinnost účasti na celé 
mši svaté. Poznamenejme 
si tedy již nyní do svých 
diářů kromě neděle i tyto 
dny! U Sv. Gotharda  
budou v roce 2018 
slaveny mše svaté takto: 
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Koncem listopadu a počátkem prosince se v poštovní schránce objevily milé 
pohlednice ze zahraničí, kterými někteří z našich farníků chtějí pozdravit 
zbytek svatogothardské komunity. I tak se dá projevit radost z toho, že 
tvoříme jednu velkou rodinu, kde na sebe skutečně, nejen teoreticky, myslíme.

01. 01. – pondělí – 9:00; 10:30 (Bohorodičky Panny Marie) 
06. 01. – sobota – 17:30 (Zjevení Páně)
19. 03. – pondělí – 17:30 (svatý Josef )
10. 05. – čtvrtek – 6:30 (Nanebevstoupení Páně)
31. 05. – čtvrtek – 6:30 (Těla a Krve Kristovy)
29. 06. – pátek – 17:30 (svatí Petr a Pavel)
15. 08. – středa – 17:30 (Nanebevzetí Panny Marie)
01. 11. – čtvrtek – 6:30 (Všech svatých)
08. 12. – sobota – 17:30 (Neposkvrněné početí Panny Marie)
25. 12. – neděle – 9:00; 10:30 (Narození Páně)

NORWICH 
Srdečný pozdrav z dlouhodobého 
pobytu v Anglii všem našim 
parafiánům s přáním všeho 
dobrého posílá Anna Čermáková

(BATTLE) 
ABBEY 
Mnoho pozdravů 
z jižní Anglie posílá 
všem Vladimír

NOVÝ ZÉLAND  
Mnoho pozdravů z Nového Zélandu posílá Petra P.

 Petra Pavlová odjela z Bubenče již před rokem a ve své dodávce 
brázdí novozélandskou krajinu. I přesto, že mezi námi pobývala 
pouze něco málo přes půlrok, farnost jí přirostla k srdci natolik,  
že si na svůj blog napsala jméno Petra von Bubeneč…  
Pokud chcete, můžete si na něm i Vy ostatní přečíst její zážitky:  
https://petrunavonbubenec.wordpress.com/
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PŘEDSTAVUJEME

Od počátku svých dějin bylo křesťanství charakteristické (a tím i odlišné 
od všech tehdejších jiných náboženství) dvěma rozměry. Ten první byl 

bohoslužební: věřící lidé i za cenu opovržení a pronásledování odmítali 
kult císaře, kult těla, kult byznysu, dokonce i kult umění a veškerou svou 
podřízenost velmi reálně směřovali na Boha. Ten druhý rozměr byl ještě 
výraznější: nežili pro sebe a pro svůj zisk, ale udivovali (dobrovolným) 
komunitním smýšlením: navzájem si nesli břemena a byli ochotni sdílet 

s druhými souvěrci nejen jejich bolesti, ale i svoje úspěchy a příjmy. Jsem rád, 
že oba tyto rozměry jsou přítomné i v naší farnosti. Než se naše farní charita 
více zformuje, tuto oblast si dočasně vzal na starost Ondřej FAJSTAVR ml.    

Milí farníci, 
půlrok uplynul jako voda a už 
v půlroce příštím se chystají další 
charitní akce. První bude 3. února 
ve 14:00. Bude se opět promítat 
film v Domově sv. Karla Borome-
jského. Tato zdařilá akce z ledna 
loňského roku je tentokrát akcí 
celé farnosti: proto by bylo krásné, 
kdybychom se všichni nějak angažovali. Zúčastnit 
se lze těmito způsoby: Můžete napéct dědečkům 
a babičkám nějaké dobroty či k těmto účelům 
využít i zbytků cukroví z Vánoc. Můžete v hlavě 
zavzpomínat na všechny možné omezení stravy 
a diety, o kterých jste slyšeli v médiích, nebo které 
dokonce sami držíte, a podle toho se pokusit něco 
připravit, např. bezlepkovou pochutinu či něco pro 
diabetiky. Samozřejmě se může jednat i o pokrmy 
slané. O způsobu a času, kdy se budou tyto pokrmy 
přebírat, se ještě dozvíte z ohlášek. Pokud Vaše 
schopnosti spjaté s umem v kuchyni nejsou takové, 
že byste je chtěli prezentovat, či jednoduše neka-
marádíte se sporákem a troubou, můžete se přijít 
podívat na film a po filmu se seniory strávit nějaký 
čas, popovídat si s nimi či je povozit po domově. 
Vím, že by jim to jistě udělalo radost.

Další akce se bude konat v sobotu 25. března ve 
14:00. Místo ještě bude určeno podle toho, v jakém 
stadiu bude plánovaná rekonstrukce fary. Budeme 

plést pomlázky, jelikož v následujícím 
týdnu budeme prožívat Velikonoční 
svátky a bez pomlázek se přece žádné 
pořádné velikonoční pondělí neobejde. 
O pruty sice bude postaráno, ale 
pokud si přinesete své vlastní, tak to 
samozřejmě také nebude vadit. Akce 
není nijak omezena pohlavím ani 
věkem. Naučíme se, jak se pomlázka 

plete. Můžete ale přijít i tehdy, pokud plést umíte, 
seznámíte nás s vaším způsobem pletení. 

Třetí akce se bude konat v pátek 15. června v do-
poledních hodinách. Jedná se o výlet s Jedličkovým 
ústavem. Místo výletu ještě není přesně určeno, 
ale mohu prozradit, že máme k dispozici autobus 
ústavu. Jeli bychom pravděpodobně někam do 
přírody s dětmi, které mají různá postižení, a pomo-
hli bychom jim zpříjemnit jejich beztak těžký život. 
Svou účastí jistě ulehčíme práci i vychovatelům, 
kteří s námi na výlet pojedou taktéž, ale nebudou 
muset být tolik ve střehu, jelikož pomocných rukou 
bude více. Kvůli organizaci bude potřeba závazné 
přihlášení, o způsobu a času se opět včas dozvíte, 
bylo by nepříjemné, kdybychom tuto pomoc slíbili, 
a nakonec bych tam z farnosti byl pouze já. Pište si 
to prosím do svých diářů již nyní! 

Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte 
kontaktovat mne nebo otce Miloše.

ondrej.fajstavr@gmail.com
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Křest je veliká událost v životě člověka. Vždyť pokřtěný se stává Božím 
dítětem a členem Boží rodiny – církve. Když se křtí dítě, vyznávají za 
ně víru rodiče a slibují, že dítě ve víře vychovají. Když se křtí dospělý, 
vyznává svou víru sám, a proto se na křest musí dobře připravit, aby věděl, 
co slibuje a o co se má snažit. Víš, jak se jmenuje období přípravy na křest?

1. Člověk, který má pomáhat nově pokřtěnému, aby žil věrně podle křestních závazků.
2. Tekutina, kterou se křtí.
3. Nádoba v kostele (často kamenná), ve které se křtí.
4. Symbol vzkříšeného Krista (zapaluje se od paškálu).
5. Křtem se odpouští každý … (i dědičný).
6. Pruh bílé látky, který je při křtu symbolem čisté duše.
7. Než kněz vysloví „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“, vysloví … křtěného.
8. Každý, kdo je křtěn, je pomazán na znamení, že patří ke Kristu na věky. K tomu se používá …
9. Služebník církve, který obvykle křtí.
10. Velký kostel bývá někdy nazýván také …
11. Rodiče přinášejí ke křtu v peřince své …

PRO DĚTI



BIBLICKÝ VEČER

První kniha Bible je kniha Genesis a je pravděpodobně 
jedinou knihou z Bible, jejíž příběhy zná většina křesťanů: 
stvoření světa i prvních lidí, Abrahámovo putování 
i Noemova archa, spor dvojčat Jakuba a Ezaua  
o právo prvorozeného a Izák, který málem skončil na 
hranici…
Žádná z biblických knih přitom ale neobsahuje tolik  
symbolů a těžko pochopitelných pasáží, jako je právě tato, 
jejíž nejstarší části jsou datovány až do druhého tisíciletí 
před Kristem.

DOPORUČENÉ ČTENÍ PRO  
SAMOSTATNOU PŘÍPRAVU: Gn, 1-2.
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

V lednu 2018 začneme systematicky s výkladem nejstarších, nejhezčích, ale i nejtěžších částí knihy, 
která je též nazývána První Mojžíšovou knihou, v židovské bibli se podle prvních slov  

(„na počátku“ – תיִׁשאֵרְּב) jmenuje Berešít…

10. 1. 2018
GENESIS

24. 1. 2018
STVOŘENÍ

31. 1. 2018
ADAM A EVA

     7
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TROCHU HISTORIE

Z roku 1920 pochází pohlednice s celkovým pohledem na Bubeneč. V této době již stála 
nynější budova školy (vedle kostela na Krupkově náměstí), co však stojí za povšimnutí, 

je především stará budova pod farou (dnes nahrazena novostavbou) a budova statku 
naproti kostelu (dnes zbouraná a nahrazená ruskou státní střední školou.

K e konci 17. století se kostel sv. Gotharda
 (v původní, nedochované podobě) už opět používal, jistou dobu jej 

spravoval hlavní pražský farář od Matky Boží před Týnem. Dokládá to 
zápis v bubenečské matrice (dnes ztracené) z roku 1685 o pohřbu vedeném 
z bubenečského kostela. Libocký kostel, odkud byla svatogothardská farnost 
chvíli spravována, byl opraven a administrace tamní fary obnovena až roku 

1702, zasloužil se o to nejvyšší purkrabí Českého království hrabě 
Adolf Vratislav ze Šternberka. 

Téhož roku se osada v Ovenci (nyní Bubeneč) stala filiálkou libocké farnosti 
i s kostelem sv. Gotharda. Tento stav však trval pouze do roku 1738. 
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OPRAVY

Po celý rok 2017 jsme se podíleli na sbírání finančních prostředků, potřebných pro 
zahájení rekonstrukce fary. To však neznamená, že jsme nic jiného nepodnikli;  

dovoluji si proto celé farnosti předestřít stručný přehled největších akcí v uplynulém roce:

1. Nová kanalizační přípojka. Napojení na 
městskou kanalizaci musí být v souladu s bezpečnost- 
ními a právními normami ČR. Naše kanalizace (od 
fary i od kostela) však byla pravděpodobně déle než 
15 let nejen „zaslepená“ a končila cca 30 metrů od 
fary, ale navíc v mapách Pražských vodáren a kanali- 
zací, které městskou síť spravují, nebyla zanesena  
žádná kanalizační přípojka. Proto bylo v létě 
zapotřebí na několik týdnů zabrat Gothardskou ulici 
a vybudovat zcela novou kanalizační přípojku.
2. Část nové kanalizace. Zatímco kanalizační 
přípojka se nachází na našem pozemku co nejblíže 
k ústí do městské kanalizace, naše vlastní rozvody 
začínají od tohoto bodu až k budově. Využili jsme 
přítomnost kvalitní firmy i připravenost terénu  
a jako první část samotné rekonstrukce fary jsme 
již vybudovali část kanalizace, která je ukončena 
bezprostředně u fary. 
3. Oprava kostelních lavic. Havarijní stav 
kostelního mobiliáře nečekal asi nikdo. Průzkum 
odbornou firmou přinesl překvapivé zjištění, že 
červotoč téměř zcela zničil vnitřní dřevěnou hmotu 
lavic, menzy, klekátek, kazatelny, oltáře, ale i scho-
diště vedoucího na kůr. Museli jsme se tedy pustit 
do etapizované opravy této havárie: nyní jsou lavice 
napuštěny hmotou, která definitivně škůdce zničí,  
a povrchově opraveny na těch místech, kde by mohlo 
dojít ke zranění.
4. Kaplička sv. Jana Nepomuckého. Na tuto 
drobnou sakrální stavbu v ohradní zdi kostela se už 
opravdu nešlo dívat. A tak svépomocně, s nadšením 
a často po letních večerech jsme nejen opravovali 
 opadanou omítku, ale i její poškozené zdi. 
Pokračovalo se pečlivým rozebráním a opětovným 
položením kamenných schodů a spravením obou 
zábradlí vedle nich. 
5. Dokončení ozvučení kostela. Každý ví, jak 
může v kostele negativně ovlivnit i největší duchovní 

zážitek nepříjemný zvuk anebo neslyšnost projevu. 
K novému ozvučení v kostele (2016) jsme letos do- 
koupili přenosnou reprosoustavu pro vnější akce 
(např. mši na hřbitově anebo venkovní žehnání) a na 
vnější kostelní zdi mezi sakristií a bočním vchodem 
jsme přidali malý reproduktor, zejména pro rodiče, 
kteří s malými dětmi někdy musejí utéct ven z kostela.
6. Nasvícení. Elektrika v kostele bude muset 
v budoucnu projít generální opravou. Než se tak ale 
stane, již nyní bylo nainstalováno několik bodových 
reflektorů, které pomohou lépe prožívat chvilky při 
adoraci nebo mši svaté. Nově tedy máme nasvícený 
oltářní obraz sv. Gotharda, samotný oltář, jakož  
i tvář Panny Marie v lurdské jeskyňce v zadní  
části kostela.
7. Dušičkový svícen. Právě zde je nově instalo- 
vaný tzv. Dušičkový svícen – ručně vyrobená práce 
pana Romana Ťalského. Právě u něj vzniká místo, 
kde budeme moct nejen o Dušičkách, ale kdykoli 
v průběhu roku rozsvítit svíčku za naše zesnulé.
8. Nový vysavač. Ten, kdo někdy uklízel kostel,  
ví, jak je důležitý kvalitní a pohodlný vysavač.  
Do našeho kostela byl zakoupen moderní vysavač 
Miele, který může vyzkoušet každý, kdo alespoň 
jednou ročně přijde pomoct s úklidem.  
Úklid probíhá každé úterý dopoledne.

I když jsme v letošním roce proinvestovali téměř milion 
českých korun, díky všem, kteří dle svých možností 
přispívají, máme na závěr roku na farním účtu 
dokonce o něco větší částku, než tam byla na jeho počát-
ku. Všechny větší výdaje jsou pod kontrolou ekonomické 
rady farnosti, výdaje nad 100.000 Kč musí schvalovat 
dokonce Arcibiskupství pražské.
Považuji za nemalý zázrak, že jsme to vše zvládli, aniž 
bychom se museli zadlužit. A to bez jediné dotace či jiné 
finanční podpory ze strany obce či církevního ústředí. 
Děkuji. Pánu Bohu i vám všem.
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22. Mimořádný význam má slavení 
Eucharistie v místní církvi.
Diecézní biskup, hlavní rozdělovatel 
Božích tajemství v místní církvi, která 
mu byla svěřena, totiž spravuje, 
podněcuje a třeží celý liturgický život. 
Při slavení liturgie, kterému předsedá, 
zejména ovšem při slavení Eucharistie, 
kterou slaví spolu s kněžími, jáhny 
a lidem, se projevuje tajemství církve. 
A proto slavení těchto mší mají být 
vzorem pro celou diecézi.
Diecézní biskup tedy má mít na mysli, 

Ježíš založil Eucharistii proto, aby se On sám stal (denním) pokrmem pro ty, kteří 
pozemským životem chtějí dospět k nebeské vlasti. Proto jako „matérii“ volí v té době 

a na tom místě nejběžnější pokrm a nejběžnější nápoj: chleba a víno (v pouštní oblasti Malé 
Asie je nedostatek sladké vody, proto se jako běžný nápoj používalo nízkoalkoholické víno).
A aby tento pokrm duše nechyběl žádné lidské generaci, ustanovil apoštoly a jejich nástupce, 

aby pokračovali v proměňování chleba a vína až do konce světa. Prvořadou povinností kněze 
je tedy tento eucharistický pokrm proměněním připravovat pro sobě svěřený lid.

I přesto, že by se mše tedy neměla bez příčiny sloužit bez přítomnosti lidu (kněz sám pro sebe), 
zejména v situaci, kdy by samotný kněz měl z nějakého důvodu zůstat bez přijímání 

Kristova Těla, doporučuje se, aby mši sloužil i v takovém případě.
Instrukce o mši pak dále pokračují:  

aby kněží, jáhni i věřící laici vždy hlouběji 
chápali pravý smysl liturgických obřadů 
a textů, a tak aby byli vedeni k činnému 
a plodnému slavení Eucharistie.  
Za tím účelem ať také bdí nad tím, 
aby se zvětšovala důstojnost těchto 
bohoslužeb, k níž velmi přispívá krása 
posvátného místa, hudby a umění.
23. Aby bohoslužba plněji odpovídala 
požadavkům a duchu liturgie a aby 
vzrůstala její pastorační účinnost, před-
kládají tyto Všeobecné pokyny a Mešní 
řád některá přizpůsobení a úpravy.

SLOVO KE MŠI SVATÉ
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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. Na přání hlasujících ve 
farní anketě zavádíme i u nás společnou modlitbu 
nešpor, a to každý pátek v 17:00 (přede mší svatou), 
pokud v tom čase není jiná modlitba.  
V pátek 5. ledna 2018 v tom čase bude  
pobožnost k prvnímu pátku. 
 
Žehnání vody a křídy
Slavnost Zjevení Páně patří 
k největším (a také nejstarším) 
církevním svátkům a také k těm 
deseti dnům, které má každý 
křesťan–katolík světit jako neděli. 
Udělat si radost s rodinou, přáte-
li, kamarády a pak třeba společně 
zajít do kostela se pomodlit 
a poslechnout si Boží Slovo. 
U Sv. Gotharda to bude v sobotu 
6. ledna 2018 v 17:30. Při mši 
bude zároveň požehnána nová 
voda a křída, kterou si pak může každý vzít domů 
a označit si veřeje na památku svatých tří králů 
tradičními písmeny K+M+B.       
     
Tříkrálová sbírka
Celé první dva týdny budeme po ulicích Prahy 
potkávat koledníky s označenými pokladničkami, 
do nichž může kdokoli přispět na charitativní účely 
katolické církve – letos se ze sbírky bude financovat 
česká nemocnice v Ugandě, azylový dům pro 
matky s dětmi v Brandýse nad Labem a komunitní 
centrum pro seniory ve Vlašimi. Abyste nemuseli 
hledat koledníky po Praze a zároveň abyste podpoři-
li tento účel prostřednictvím naší farnosti, budou  
i u nás stát koledníci před kostelem v neděli  
7. ledna 2018 po každé mši svaté. 

Úklid kostela po Vánocích
Takové zvláštní slůvko „se“ – uklidí se, umyje 
se, vyluxuje se, odnese se... A ono „se“ nic 
samo neudělá. Povánoční odstrojení kostela od 
stromků, úklid betléma a následný velký úklid 
celého kostela čeká na naše ochotné srdce a ruce. 
Zkuste si proto prosím naplánovat volný večer 
v úterý 9. ledna 2018, kdy tato farní akce  
vypukne hned po večerní mši, na které se 
můžeme již někteří potkat.
 
Příprava k biřmování
Svátost dospělých – tak se jí v latinské církvi 
říká proto, že jde obvykle o navázání na svátost 

křtu, který většina z nás přijala 
jako malé dítě. Po dosažení 
dospělého věku se můžeme 
rozhodnout každý sám za 
sebe, že závazku následování 
Ježíše Krista a plnění Božích 
přikázání chceme dostát i za 
cenu, že nás to bude něco stát. 
A k tomu potřebujeme Boží 
sílu, Božího Ducha. Dospělý 
katolík (i v starším věku), 
který už absolvoval první 

svaté přijímání, může přijít na první přípravné 
setkání (v neděli 14. ledna 2018 v 15 hodin), 
i když o samotném biřmování a jeho potřebě 
mnoho neví.

Koncert podané ruky
Druhý ročník ekumenického setkání u duchovní 
hudby v kostele sv. Gotharda: přijďte se nejen 
zaposlouchat do umění pěvců Opery Národního 
divadla Jany a Václava Siberových, ale na závěr 
koncertu se společně pomodlit a podat si ruku 
s ostatními křesťanskými církvemi a sbory na Praze 
6. Nebo co chceme letos udělat pro to, abychom 
si jako křesťané byli blíž? V sobotu 27. ledna 
2018 v 17 hodin můžete i vy zažít blízkost a krásu 
Ježíšovy modlitby za jednotu křesťanů.

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

EKONOMICKÉ OKÉNKO - rekonstrukce fary

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 a středa 17:00

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

  1. 1.     slavnost Bohorodičky Panny Marie 
 (9:00, 10:30) 
  1. 1.  sbírka na rekonstrukci 
 (9:00, 10:30)
  5. 1.  bohoslužba prvního pátku (17:00) 
  6. 1. slavnost Zjevení Páně (17:30)
  7. 1.  Tříkrálová sbírka (9:00, 10:30) 

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 prosinci 2017: 55.058.- Kč

  9. 1.  odklízení vánoční výzdoby kostela  
 (18:00)
14. 1. příprava k biřmování (15:00) 
14. 1. příprava rodičů ke křtu dítěte (17:00)
14. 1.  setkání rodičů prvokomunikantů (18:30) 
16. 1.   příprava na manželství – I. (18:30)  
27. 1.  koncert podané ruky (17:00) 

WEB: www.farnostbubenec.cz;          : Farnost Bubeneč


