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ýsledky mě poměrně hodně 
překvapily, protože jste do 
rady vyslali hodně mladých 

lidí. Je pravdou, že jsem také  
mnohé z nich oslovil s nabídkou 
na kandidaturu, protože to jsou 
právě oni, kterým máme postupně 
předávat zodpovědnost za jednot-
livé oblasti našeho komunitního 
života, jejž tak obětavě udržovaly celé generace, 
včetně té, která obdivuhodným způsobem 
a s radostí dokázala o kostel a farnost pečovat 
během dlouhých let, kdy Bubeneč neměl 
vlastního faráře. Na prvním setkání farní 
rady jsme se domluvili nejen na personálním 
obsazení dalších služeb, ale i na tom, že jednou 
ročně chceme vyzdvihnout a veřejně poděkovat 
právě jednomu z těch našich farníků, kteří 
bez velkých slov a obvykle s velkou pokorou 
sloužili či slouží v církvi nebo ve farnosti. 
Zatímco loni jsme nejen slovem a kytkou, 
ale i potleskem a láskou děkovali Zdeňkovi 
a Věrce Kopkovým, letos chceme vzdát 
stejnou úctu paní Ludmile Kufové, která sva-
togothardskému společenství pomáhá rovných 
šedesát let, nejdříve jako účetní a později jako 
aranžérka. Bezesporu navíc patří k těm lidem, 
kteří jsou i dnes plni ochoty pomoct a svou ra-

dou či povzbuzením podporovat právě mladou 
generaci, která do naší farnosti přichází.
V nejbližších dnech spolu s farní radou 
připravíme tzv. pastorační plán na rok 2017, 
jakýsi přehledný plán aktivit a akcí, na nichž 
se můžeme setkat v kostele i mimo kostel, 
abychom se učili tvořit opravdový, nejen 
teoretický Boží lid. Mezi těmito akcemi nebude 
chybět i setkání s bývalými duchovními, 
kteří do Bubenče přicházeli: zatímco o pouti 
se setkáme s P. Janem Baxantem, nynějším 
litoměřickým biskupem, za rok v listopadu 
společně navštívíme hrob P. Aloise Kánského na 
Vinohradech.
Jsem s vámi všemi moc rád. A děkuji za všechny 
vaše projevy lásky k Pánu Bohu, k církvi, jeden 
k druhému, i ke 
mně samot-
nému…  

Vážení a milí farníci,
rád bych poděkoval každému z vás, 
kteří jste se v uplynulých dnech  
zúčastnili voleb do naší nové pastorační 
rady, bylo vás dohromady 167. Vážím si 
i toho, že do voleb nezasahovali ti, kteří 
do naší farnosti patřit (třeba zatím) 
nechtějí anebo zde v našem kostele  
byli během voleb pouze na návštěvě.

V
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Projekční tým pokračuje na přípravě dokumentace pro stavební řízení rekonstrukce naší fary, nicméně 
žádost o územní rozhodnutí stále leží na Odboru územního rozvoje Městské části Praha 6. 
Projednání přibrzdila potřeba položení nové kanalizační přípojky (stávající je nefunkční, zaslepena po  
cca 30 metrech), přičemž je potřeba souhlasného stanoviska svodné komise TSK, a protože nová kanali- 
zační přípojka povede i po kraji pozemku č. 4 ve správě ÚMČ Praha 6, odbor správy radničního majetku 
vyžaduje stanoviska dalších odborů. Než bude vydáno územní rozhodnutí, bohužel nemůžeme podat 
žádost o stavební povolení na úpravy fary. 
Nečekané zdržení nás nesmí odradit od radosti ze života s Bohem i našeho komunitního (farního) života. 
Doba „čekání“ je dobou ukládání úspor na farní účet, není třeba vysvětlovat, že výstavbou nové kanali- 
zační přípojky náklady stoupnou bez naší vlastní viny.  

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 

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

biblický večer středa 17:30

zpovídání středa a pátek 17:00

úklid kostela úterý 9:00

zkouška sboru pondělí 18:30

1.11. slavnost Všech svatých

2.11. mše svatá na hřbitově

6.11. sbírka na Arcidiecézní charitu

6.11. příprava rodičů ke křtu

21.11. prezentace nové knihy 

22.11. příprava na manželství (III)

27.11. žehnání adventních věncůčtvrtek 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 září 2016: 22.490.- Kč

www.farnostbubenec .cz
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MIlí fArNícI

Milí farníci,
hudba a zpěv jsou velikými Božími dary. Také náš farní sbor  
se snaží s těmito dary pracovat a vzdávat tím Bohu chválu.
Pravidelné zkoušky sboru se konají každé pondělí od 18.30 hod. 
ve farní budově. Pokud by někdo z Vás měl zájem zapojit 
se a přijít mezi nás jsou vítáni jak zpěváci, tak i muzikanti  
na housle, violoncello, violu, flétnu, hoboj aj.
Nacvičujeme skladby J. S. Bacha, B. M. Černohorského,  
š. Brixiho, A. Michny z Otradovic a jiných autorů od baroka 
až po 20. století.

Mojí snahou je, abychom poctivě nastudovanými skladbami přispěli k důstojnému  
obohacení bohoslužeb v našem farním kostele a přinesli tím také radost nejenom  
sobě, ale i druhým.             
          Ondřej Fajstavr

Milí farníci,
rok 2016 se nám 
blíží ke konci 
a svátky narození 
Ježíše Krista jsou 
pomalu za dveřmi. 
S tím je spojena 
soudržnost, 
pomoc druhým 

a dobrá nálada. S otcem Milošem jsme 
zamýšleli udržet soudržnost, pomoc 
druhým a dobrou náladu i po vánočních 
svátcích, a proto jsme připravili program 
ať už charitativních či komunitních akcí 
na letošní prosinec a první polovinu roku 
2017. Byli bychom rádi, pokud by se nám 
podařilo Vás, kteří utváříte naši farnost, 
přesvědčit, že jen tehdy jsme křesťané, 
když myslíme i na druhé, a upoutat Vás  
na akce, které se budou v blízké době 
konat. Podrobný rozpis těchto akcí se 
objeví jak na nástěnce, tak zde v časopise. 
S přáním hezkého zbytku dne   
          Ondřej Fajstavr mladší

Milí farníci,
zdravím Vás 
všechny  
z Arcibiskupského 
semináře. Život tu 
připomíná jedno 
velké mraveniště 
– nejen cvrkotem, 
který začíná brzy 

ráno duchovním programem v kapli 
a proplétá se celým dnem až do poslední 
večerní modlitby, ale i vztahy mezi 
spolubratry. Každý den je stejný, a přesto 
jiný a jedinečný. Na začátku října začala 
výuka na fakultě a nutno říct, že z ní jde 
občas hlava kolem ;-). Nemít jasné cíle 
a vědomí podpory v zádech, studovalo  
by se o poznání hůř.
Vždy se naštěstí naskytne nějaká možnost 
vytržení z této každodennosti. Biřmování 
ve farnosti bylo jednou z nich.  
Radost a povzbuzení. Přesně to ve mně 
ještě nyní zůstává.   
           Michal Hladík 

Svědectví neMěnné víry
2. Obětní povaha mše, slavnostně pro-
hlášená tridentským sněmem, ve shodě 
s všeobecnou církevní tradicí, byla opět 
potvrzena tímto významným výrokem 
II. vatikánského sněmu týkajícím se mše: 
»náš Spasitel při poslední večeři […] 
ustanovil eucharistickou oběť svého těla 
a své krve, aby pro všechny časy, dokud 
nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže 
a aby tak své milované snoubence církvi 
zanechal památku na svou smrt a na své 
vzkříšení.«
co koncil učí, to bez ustání vyjadřují 
mešní texty. nauka stručně vyjádřená 
už ve starobylém, tzv. Leoniánském 
sakramentáři výrokem »kdykoli se slaví 
památka této oběti, uskutečňuje se dílo 
našeho vykoupení« je vhodně a důkladně 
vysvětlena v eucharistických modlitbách. 
neboť v nich se při anamnézi obrací kněz 
i jménem všeho lidu k Bohu, vzdává mu 
díky, přináší živou a svatou oběť církve, 
totiž oběť, skrze niž jsme byli s Bohem  
usmířeni, a modlí se, aby Kristovo tělo 
a jeho krev byly obětí, ve které má Bůh 
zalíbení a celý svět spásu.
tak i v novém misálu zákon modlitby 
církve odpovídá trvalému zákonu její víry. 
tento zákon nám stále připomíná, že oběť 
na kříži a její svátostné obnovování ve 

VíMe, co se děje
PřI MšI?

Minulý měsíc jsme uvažovali o důležitosti včasného příchodu na každou mši.  
I proto je kostel otevřen už půl hodiny před jejím začátkem: v návalu různých povi- 

nností je tak málo času na zastavení se a na tichý rozhovor s Bohem, proto může 
každý z nás využít právě těch 30 minut ticha na pěstování osobního vztahu s Bohem.

mši svaté je jedna a táž oběť, jen způsob 
obětování se liší. tuto oběť ustanovil 
Kristus Pán při poslední večeři. Apoštolům 
pak přikázal, aby ji konali na jeho památku. 
Proto mše svatá je zároveň oběť chvály 
i díkůvzdání, smíru a zadostiučinění.
V oficiálním textu Všeobecných pokynů je několik 
názvů, které je dobré si trochu přiblížit či vysvětlit. 
Leoniánský sakramentář je starobylý text, pocháze-
jící z období papeže Lva Velikého (440-461), obje-
vený v 18. století ve Veroně a obsahující slova, která 
při mši recituje kněz; jde o nejstarší dochovanou 
památku „misálu“, tedy mešního formuláře latinské 
církve. Zmiňovaný tridentský sněm (koncil) se 
konal v letech 1545-1563 a druhý vatikánský  
o čtyři sta let později, tedy v letech 1962-1965.
A co to je anamnéze? Slovo, které známe možná 
z nemocničních ambulancí, v medicíně znamená 
„pohled do minulosti“ pacienta, tedy z jakého 
rodinného prostředí pochází (rodinná anamnéza) 
a jaké nemoci již prodělal (osobní anamnéza). Ještě 
starší užití má slovo anamnesis (řecky ἀνάμνησις) 
v liturgii: křesťané při každé mši vzpomínají na 
ustavení Eucharistie samotným Ježíšem, a to hned 
poté, co apoštolové (a po nich jejich nástupci 
biskupové a kněží) promění chléb a víno v Ježíšovo 
tělo a krev. Anamnézí se tedy nazývá těch několik 
slov, jimiž přítomné společenství vyznává svou víru, 
když po proměnění nahlas a společně „vzpomíná“ 
na Ježíšovu smrt a vzkříšení, které se zpřítomňují 
v okamžicích právě proběhnuvšího proměňování.
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BIBlIcKý VeČer

2. 11. 2016
Památka věrných zemřelých – biblický 
večer se nekoná, mše svatá v 16 hodin 
na bubenečském hřbitově 

9. 11. 2016
Biblická hebrejština 
Jazyk, který jistou dobu zapomněli i samotní 
Židé, když po návratu z babylonského zajetí se 
jejich dorozumívací řečí stala výlučně aramejšti-
na, v obchodní oblasti doplněná řečtinou. Ori- 
ginální texty Starého zákona tak i dnes skýtají 
nejedno tajemství, znásobené skutečností, že 
jedno písmeno hebrejské abecedy je kromě 
toho také zároveň slovem i číslovkou.   

16. 11. 2016
Biblický večer se nekoná –  
předvečer státního svátku.

23. 11. 2016
význam symbolů v Bibli
Orientální myšlení a vyjadřování jsou i dnes 

radikálně jiné než ty, jimiž mezi sebou komu-
nikujeme my v Evropě. I proto možná tolik 
nerozumíme 
Východu, ať 
už Blízkému či 
Dalekému. Oč 
náročnější bude 
tedy pochopit 
starověký 
orientální text, 
napsaný před 
několika tisíci 
lety, plný sym-
bolů a obrazů?

30. 11. 2016
Symbolika  čísel v Bibli
Přesto, že je v Bibli na mnohém místě používaná 
symbolika čísel, Bible nesmí být čtená a zkou-
maná numerologicky. Víme, že v Bibli je sedma 
číslem plnosti nebo čtyřicítka číslem lhůty.  
Ale víme také proč? A také, co znamenají ostatní 
čísla ve Starém i Novém zákoně? 

17.30 Mše SVATá, VyBrANá BIBlIcKá ČTeNí A PrOMluVA JAKO 
ÚVOD DO TéMATu
18.15 PrezeNTAce A VýKlAD (ccA 30 MINuT)
18.45 Práce S KONKréTNíMI BIBlIcKýMI TexTy  
(ccA 30 MINuT) - Je VhODNé PřINéST SI VlASTNí BIBlI

Nejde o žádnou VIP společnost ani o kamarády pana faráře – jejich úkolem je společně s ním 
vytvářet a připravovat pro farnost takový program, aby farnost nebyla pouze společenstvím v kostele, 
ale nositelem Ježíšovy zvěsti do okolního světa, především toho, který Boha nezná nebo ho prozatím 
odmítá. To je úkolem nás všech, kteří jsme uvěřili v Ježíše Krista a byli jsme pokřtěni v jeho církvi.
Proto se nic nemění na našich osobních vztazích ani na tom, že na Božím království už zde na zemi 
pracujeme společně. z praktických důvodů se však pracovní setkání konají s těmi, kteří byli vámi zvo-
leni (4) a farářem jmenováni (4) – při jmenování jsem se však také řídil tím, komu jste odevzdávali své 
hlasy v největší míře. Jsou to tedy jedni z vás, každý z nich žije nebo pochází z Prahy 6 a jejich úkolem 
bude mj. být s vámi v úzkém kontaktu, abychom tvořili společenství porozumění a radostného 
ohlašování evangelia svými každodenními životy.

V souladu se stanovami Pastoračních (farních) rad v pražské arcidiecézi byla 
v neděli 23. října 2016 ustavena i naše nová pastorační rada, a to na dobu 

jednoho roku, s možností automatického prodloužení na pět let.

farář, předseda Prf
Miloš  SZABO

Petr BLÁHA Marie OPAtrnÁ Ondřej FAJStAvr

Maria MILGrOM Klára vernerOvÁ

manažer, místopředseda 
Prf

Michael HereS
advokát

kunsthistorička, sekretář 
Prf

Zdeněk KOPKA
filmař v důchodu

podnikatel, zvolený člen 
do erf

zdravotní sestra

Matěj dynyByL
student ČVuT

studentka pedagogiky

fArNOSTI u KOSTelA 
SV. GOThArDA 
PrAhA 6-BuBeNeČ

NOVá PASTOrAČNí rADA 
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BIřMOVáNí

dušičková mše na bubenečském hřbitově
Po roce se opět můžeme sejít při společné mod-
litbě za známé i neznámé zemřelé. Bylo to právě 
křesťanství, které i do našich končin před více než 
tisíci lety přineslo jiný vztah k zemřelým, jejichž 
tělo je určeno k věčné slávě (Ježíš mluví o tom,  
že všichni lidé „vstanou zmrtvých“), a proto 
s úctou své zemřelé pohřbíváme, u jejich hrobů 
pak nejen zapalujeme svíčky, ale se za ně především 
modlíme. Sejdeme se v pravém rohu staré části 
bubenečského hřbitova, mše 2. listopadu začíná 
v 16 hodin.

Sbírka na Arcidiecézní charitu
Při mších o neděli 6. listopadu 2016 proběhne 
tzv. dušičková sbírka na charitní činnost v pražské 
arcidiecézi. Prostřednictvím arcidiecézní charity 
pomáhá pražský arcibiskup a my všichni spolu 
s ním nuzným a potřebným v různých oblastech 
života. V roce 2015 celá arcidiecéze přispěla na 
tento účel částkou 760.549,- Kč, z toho naše 
farnost 5.835,- Kč. Podle informací Arcibiskupství 
pražského byly tyto prostředky použity „v souladu 
se statutem fondu charitativní a humanitární 
pomoci“.

nová kniha otce Miloše
V prestižním (univerzitním) nakladatelství Karoli-
num právě vyšla rozsáhlá monografie otce Miloše 
s názvem Východní křesťanské církve. V českém 
jazyce tak poprvé vychází přehledná encyklopedie, 
mapující historii i současnost křesťanských církví 
Východu, a to jak sjednocených s Římem, tedy 
katolických, tak i těch, které už a zatím spolu 

AKTIVITy 
MěSíce

s námi netvoří jednotu. V pondělí 21. listopadu 
dopoledne bude možné vyslechnout si vzácnou 
přednášku arcibiskupa Cyrila Vasiľa z vatikánské 
kongregace pro východní církve a v podvečer se 
zúčastnit prezentace a požehnání knihy spojené 
s prodejem a autogramiádou, to vše na půdě  
KTF UK v Praze.

rekviem za Karla Iv. na Karlštejně
Než český král a římský císař Karel IV. zemřel, mj. 
založil na hradě Karlštejn královskou kolegiátní 
kapitulu. Jedním z jejích hlavních cílů mělo být 
a je po jeho smrti každoročně sloužit zádušní 
mši svatou. Od svého založení roku 1357 tak 
kapitula skutečně činí: bez přerušení se modlila 
nejdříve za život svého panovníka a po jeho smrti 
29. listopadu 1378 za spásu jeho duše. I letos se 
můžete vydat na hrad Karlštejn modlit se spolu 
s karlštejnskými kanovníky rekviem za Karla IV., 
a to v neděli 27. listopadu ve 14 hodin.

Přípravy na křest a manželství
Křest i manželství nejsou pouze rodinnými 
oslavami, ale pro věřící katolíky svátostmi, tedy 
setkáním s Ježíšem Kristem. Od prvních křesťan-
ských dob se svátosti udělují a přijímají především 
během eucharistie, tedy setkání u proměněného 
Chleba a Vína. Příprava na křest dítěte pro oba 
rodiče se koná na bubenečské faře v neděli  
6. listopadu v 17 hodin a příprava na manželství 
v úterý 22. listopadu v 18.30 tamtéž. 

zážitek z uplynulého roku s jeho vyvrcholením 
prostřednictvím otce biskupa je silný, ale je mi 
zatěžko o něm psát do časopisu. Slovy nedokážu 
dostatečně popsat šíři pocitů a dojmů, z nichž 
navíc většina je zcela niterných a zdají se mi jen 
obtížně sdělitelné. Proto zde chci místo toho 
spíše poděkovat všem biřmovancům za příleži-
tost s nimi strávit celý cyklus nedělních setkání. 
ze srdce pak děkuji otci Milošovi za mimořádnou 
příležitost zažít jeho vskutku procítěné a upřímné 
vedení nás, větších dětí ve víře, k novým  
duchovním obzorům.

Jan Matouš

chvíle před začátkem mi něčím 
připomínaly svatební atmosféru 
a shon:  V jakém jdeme pořadí? 
Jsme všichni? Máme všechno? 
zapomněli jsme jeden dar… 
Ne, jen jsme ho zapomněli 
v autě. Kdo má čtení? Já? 
Opravdu? 
Biskup Malý, jako by to věděl, 
pomohl setřást nervozitu. A pak 
už to běželo, alespoň já mám ten 
pocit. A uvědomil jsem si a pořád 
poznávám, že něco je od té 
chvíle jinak. A že tedy ten pocit 
na začátku k tomu všemu patřil.

Viktor Jan 

Po biřmování…
Fyzicky… po 
uvědomění si 
DARU Ducha 
svatého jsem 
zaznamenal 
mírné pálení 
v hrudní 
oblasti… 
Duchovně… jelikož se jedná o duchovní záležitost, je 
to nutné hlouběji zkoumat. Při použití prostředků na 
vyjádření lze zcela jistě nalézt vhodná slova, ovšem za před-
pokladu velkého úsilí… jak dát skutečnosti ta pravá slova. 
Zjednodušeně si lze pomoci učením církve, že biřmování je 
k posvěcení člověka a ke službě společenství… Biřmování je 
jako vyběhnutí na trať s mocí Ducha, ne již sám...  
Je to přirozené pokračování DARU křtu.  

tibor Gabriel


