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Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Gotharda Praha 6 - BuBeneč
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leden 

neděle 1

pondělí 2

úterý 3

středa 4

čtvrtek 5

pátek 6

sobota 7

neděle 8

pondělí 9

úterý 10

středa 11

čtvrtek  12

pátek 13

sobota 14

neděle 15

pondělí 16

slavnost matky Boží Panny marie /                 
nový rok

sv. Basil veliký a Řehoř naziánský / 
karina

sv. Jenovéfa /                                                       
radmila

bl. anděla z foligna /                                              
diana

sv. telesfor /                                                         
dalimil

slavnost Zjevení Páně /                                
tři králové

sv. rajmund z Peñafortu /                                    
vilma

svátek křtu Páně /                                              
čestmír

sv. Julián /                                                              
vladan

sv. agathon (dobromil) /                                   
Břetislav

ct. marie elekta                                                
Bohdana

sv. Probus (Pravoslav)                                   
Pravoslav

sv. hilarius z Poitiers                                             
edita

sv. sáva srbský /                                                 
radovan

2. neděle v mezidobí /                                            
alice

sv. marcel i. /                                                          
ctirad

vánoční prázdniny / nový Gothard /
sbírka na rekonstrukci

vánoční prázdniny
         

17 00 modlitba růžence
         

16 00 náboženství
17 30 biblický večer

   

žehnání vody, křídy a domů / 1730 mše svatá
1830 setkání hledačů /1830 úklid kostela po 
vánocích

tříkrálová sbírka
         

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence
1830 příprava k manželství (i.)

1600 náboženství
1730 biblický večer

   

1830 setkání mládeže      

úvod

rátce poté mě 
několik lidí ve 
farnosti prosilo, 
abych je zprostil 
služeb, k nimž 

se před léty zavázali: cítili se 
unaveni, vyprahlí a bez rados-
ti. Vyhověl jsem jim, i když 
většina z těch služeb zůstala 
neobsazena. Sám jsem neměl 
čas ani sílu to vše potáhnout. 
Začínal jsem rozumět kněžím, kteří svou 
činnost ve farnostech „omezí“ na sloužení 
liturgických úkonů a farní administrativu. Je 
to nakonec jejich poslání, které podle kanon-
ického i civilního práva nemůže dělat nikdo 
jiný: moc ze svěcení nemá žádný pastorační 
asistent a statutárním zástupcem 
farnosti je podle občanského rej- 
stříku církevních právnických osob 
pouze administrátor nebo farář.
Než jsem se však rozhodl mnohé 
aktivity ukončit, pokusil jsem se 
oslovit jednotlivce, kteří by si vzali 
na starost jednu jedinou akci: výlet 
s rodinami, farní charitu, koncert, 
webové stránky, humanitární 
sbírku apod. Každý z nich chtěl 
(přirozeně) vědět, co přesně bude jeho úkol ob-
nášet a kdy se konkrétní akce koná. Bylo proto 
zapotřebí dopředu zapisovat plánované aktivity, 
aby se nám vzájemně nekřížily a lidé se necítili 
uštvaní tím, že kromě osobních a pracovních 
povinností mají ještě nějaké farní…
Výsledek se dostavil téměř okamžitě: plán jsme 
zveřejnili a začalo postupně přibývat těch, 
kteří si nejen brali za svou organizaci některé 
z farních aktivit, ale i těch, kteří je navštěvo-

vali. Mohli si je předem zanést do svých 
diářů a sladit osobní i rodinné zájmy tak, aby 
nebyli pouhými návštěvníky bohoslužeb, ale 
opravdovými členy jedné farní rodiny. Více se 
začali setkávat, znát jeden druhého a navazovat 
kontakty, jimž běžně říkáme bratrské  

a sesterské (ve víře).
Farnost je totiž především 
společenství. Komunita, která se 
nejen spolu modlí, ale i vzájemně 
prožívá radosti a starosti svých 
členů. A ze své lásky pak nabízí 
těm, kteří v dnešní době hledají 
podobné zázemí: nevěřícím,  
nepokřtěným, tápajícím ve víře.
A tak i v Bubenči máme před 
sebou první pastorační plán. 

Kromě občanského a církevního kalendária, 
kam si můžete poznamenat své soukromé 
svátky, výročí a narozeniny, zde naleznete 
i různé události, které mají sloužit všem 
třem rovinám života v církvi: osobnímu 
duchovnímu růstu, rozvoji našeho farního 
společenství i misijnímu poslání, které jsme 
od Ježíše Krista 
jako jeho učed-
níci obdrželi.      

Vážení a milí farníci,
když jsem asi před deseti lety poprvé  

slyšel slovo „pastorační plán“,  
automaticky jsem ho odmítl: copak se 
dá naplánovat pastorace? Není církev  

a nebeské království, k němuž má 
církev (a v ní farnost) vést,  

záležitostí Boží? 

K
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úterý 17

středa 18

čtvrtek  19

pátek 20

sobota 21

neděle 22

pondělí 23

úterý 24

středa 25

čtvrtek 26

pátek 27

sobota 28

neděle 29

pondělí 30

úterý 31

sv. antonín veliký /                                          
drahoslav

Panna maria, matka jednoty  
křesťanů /  vladislav

sv. márius, marta a jejich synové /              
doubravka

sv. fabián a Šebestián /                                           
ilona

sv. anežka Římská /                                                   
Běla

3. neděle v mezidobí /                                      
slavomír

sv. ildefons /                                                         
Zdeněk

sv. františek saleský /                                          
milena

svátek obrácení svatého Pavla /   
miloš

sv. timotej (Bohuslav) a titus /
Zora

sv. anděla mericiová /                                            
ingrid

sv. tomáš akvinský /                                              
otýlie

4. neděle mezidobí /                                           
Zdislava

sv. martina /                                                            
robin

sv. Jan Bosko /                                                       
marika

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

   

1830 setkání hledačů

 
         

1500 příprava k biřmování (1)
1700 koncert podané ruky

900 úklid kostela /1700 modlitba růžence
1730 zasedání Pastorační rady farnosti

1600 náboženství
1730 biblický večer

   

1830 setkání mládeže      

1030 žehnání svící prvokomunikantů
1700 příprava rodičů ke křtu

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

kromě nedělí je v tomto měsíci jedna církevní, tedy i farní slavnost, Zjevení Páně (6. 1.), kdy se farnost může 
i má sejít na společné bohoslužbě; v rámci týdne za jednotu křesťanů bude v neděli 22. 1. tzv. koncert 

podané ruky, na který kromě našich farníků budou ke sv. Gothardu pozváni duchovní i věřící ostatních křesťan-
ských církví na Praze 6 a kde zazpívají sólisté státní opery Jana a václav sibera a poslední neděli v měsíci (29. 1.) 
při rodinné mši v 10.30 budou požehnány svíčky letošním prvokomunikantům – událost, která může naplnit 

naše farní společenství radostí, že budeme spolu opět slavit i první svaté přijímání (pravděpodobně) pěti dětí.

únor

středa 1

čtvrtek 2

pátek 3

sobota 4

neděle 5

pondělí 6

úterý 7

středa 8

čtvrtek 9

pátek 10

sobota 11

neděle  12

pondělí 13

úterý 14

středa 15

čtvrtek 16

sv. Pionius /                                                             
hynek

svátek uvedení Páně do chrámu / 
nela

sv. Blažej, sv. ansgar (oskar) / 
Blažej

sv. ondřej corsini /                                              
Jarmila

5. neděle mezidobí                                      
dobromila

sv. Pavel miki a druhové /                                  
vanda

sv. richard /                                                       
veronika

sv. Jeroným emiliani, ct. mlada / 
milada

v. apolonie /                                                     
apolena

sv. scholastika /                                                    
mojmír

Panna maria lourdská /                                   
Božena

6. neděle v mezidobí /                                      
slavěna

sv. kateřina ricciová /                                   
věnceslav

sv. valentin /                                                     
valentýn

sv. Jiřina /                                                                
Jiřina

sv. Juliána                                                              
ljuba

1600 náboženství 
1730 biblický večer

630 žehnání svící
         

pololetní prázdniny / 1730 svatoblažejské 
požehnání / 1830 setkání hledačů         

nový Gothard /
sbírka na rekonstrukci

jarní prázdniny Praha 6

jarní prázdniny Praha 6 /  
900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence

jarní prázdniny Praha 6 
1600 náboženství

jarní prázdniny Praha 6

jarní prázdniny Praha 6 /
1830 setkání mládeže

jarní prázdniny Praha 6

jarní prázdniny Praha 6

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

730 biblický večer
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pátek 17

sobota 18

neděle  19

pondělí 20

úterý 21

středa 22

čtvrtek 23

pátek 24

sobota 25

neděle 26

pondělí 27

úterý 28

sv. alexius a druhové /                                   
miloslava

sv. simeon /                                                            
Gizela

7. neděle v mezidobí /                                          
Patrik

sv. nikefor /                                                           
oldřich

sv. Petr damiani /                                                 
lenka

svátek stolce sv. Petra /                                           
Petr

sv. Polykarp /                                                   
svatopluk

sv. modest /                                                         
matěj

sv. valburga /                                                      
liliana

8. neděle v mezidobí /                                        
dorota

Gabriel od Bolestné Panny marie /
alexandr

sv. roman /                                                              
lumír

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

   

1500 příprava k biřmování (2)

 

 900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence /
1830 příprava k manželství (ii.)

1600 náboženství
1730 biblický večer

1830 setkání mládeže

sbírka haléř sv. Petra

1730 zádušní mše za P. Jaroslava Zrzavého

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

na začátku měsíce při vzpomínce sv. Blažeje (3. 2.) je v katolické tradici výjimečná příležitost přijmout 
individuální tzv. svatoblažejské požehnání, kdy se kněz modlí nad každým jedním (i nepokřtěným) 

člověkem; ke konci února, v pondělí 27. 2. si společně s několika dalšími kněžími připomeneme zádušní 
mší jednoho z bývalých bubenečských kněží, otce Jaroslava Zrzavého.

BŘeZen

středa 1

čtvrtek 2

pátek 3

sobota 4

neděle 5

pondělí 6

úterý 7

středa 8

čtvrtek 9

pátek 10

sobota 11

neděle  12

pondělí 13

úterý 14

středa 15

čtvrtek 16

Popeleční středa /                                     
Bedřich

sv. simplicius /                                         
anežka

sv. kunhuta /                                                
kamil

sv. kazimír /                                                  
stela

1. neděle postní /                                     
kazimír

bl. friedrich (Bedřich, miroslav) /        
miroslav

sv. Perpetua a felicita (Blažena) / 
tomáš

sv. Jan z Boha /                                        
Gabriela

sv. františka Římská /                           
františka

sv. Jan ogilvie /                                         
viktorie

sv. eulogius z kordoby /                            
anděla

2. neděle postní /                                        
Řehoř

sv. Patricie (vlasta) /                                
růžena

sv. matylda /                                   
rút/matylda

sv. longin /                                                       
ida

sv. heribert /                                  
elena/herbert

celodenní půst / 1600 náboženství /  
1730 žehnání popelce/začátek postní almužny

 
         

1700 křížová cesta 
1830 setkání hledačů         

nový Gothard / sbírka na rekonstrukci /
900 první skrutinium katechumenů

 

900 úklid kostela 
1700 modlitba růžence

1600 náboženství 
1730 biblický večer

 

1700 křížová cesta
1830 setkání mládeže

 

sbírka na arcidiecézní charitu / 900 druhé skrutini-

um katechumenů / 1500 příprava k biřmování (3) / 

1700 příprava rodičů ke křtu

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

1600 náboženství
1730 biblický večer
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pátek 17

sobota 18

neděle  19

pondělí 20

úterý 21

středa 22

čtvrtek 23

pátek 24

sobota 25

neděle 26

pondělí 27

úterý 28

středa 29

čtvrtek 30

pátek 31

sv. Patrik /                                                
vlastimil

sv. cyril Jeruzalémský /                            
eduard

3. neděle postní                                          
Josef

slavnost sv. Josefa /                               
světlana

bl. serapion /                                              
radek

sv. epafrodit /                                              
leona

sv. turibius z mongroveja /                       
ivona

sv. kateřina Švédská /                             
Gabriel

slavnost Zvěstování Páně /                     
marián

4. neděle postní /                                   
emanuel

sv. rupert /                                                    
dita

sv. rogát /                                                      
soňa

bl. ludolf (slavomil) /                               
taťána

sv. Jan klimak /                                           
arnošt

bl. Balbína /                                                   
kvido

1700 křížová cesta 
1830 setkání hledačů

 900 postní duchovní obnova  
(P. marek o.vácha)  

pomazání nemocných

 1730 mše svatá

 900 úklid kostela /
1700 modlitba růžence

1600 náboženství /
1730 biblický večer

1700 křížová cesta /
1830 setkání mládeže

letní čas (změna)

 

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence 
1830 příprava k manželství (iii.)

1600 náboženství /
1730 biblický večer

 
 

1700 křížová cesta
1830 poslední setkání hledačů

hned první březnový den začínáme postní období Popeleční středou a přísným celodenním půstem  
(1. 3.); společně pak můžeme uvažovat nad Ježíšovým utrpením při křížových cestách (všechny pátky)  

a zúčastnit se postní duchovní obnovy spolu se známým knězem a spisovatelem Markem o. Váchou 
(18. 3.); při tzv. skrutiniích katechumenů (5. a 12. 3.) se učíme prožívat společenství s našimi katechumeny, 

kterých by mělo být letos šest a v neděli 19. 3. zase s našimi starými a nemocnými při udílení svátosti nemoc-
ných; důvodem ke společné radosti celé církve i naší farnosti je slavnost sv. Josefa, přeložena na pondělí 20. 3.

duBen

sobota 1

neděle 2

pondělí 3

úterý 4

středa 5

čtvrtek 6

pátek 7

sobota 8

neděle 9

pondělí 10

úterý 11

středa  12

čtrvtek 13

pátek 14

sobota 15

neděle 16

sv. makarius (Blahomír) /                                         
hugo

5. neděle postní /                                                        
erika

sv. nikita /                                                                  
richard

sv. izidor /                                                                      
ivana

sv. vincenc ferrerský /                                         
miroslava

sv. notger /                                                               
vendula

sv. Jan křtitel de la salle /                     
heřman/hermína

sv. albert /                                                                     
ema

květná neděle /                                                           
dušan

pondělí svatého týdne /                                              
darja

úterý svatého týdne /                                               
izabela

středa svatého týdne /                                                
Julius

Zelený čtvrtek /                                                             
aleš

velký pátek /                                                             
vincenc

Bílá sobota /                                                          
anastázie

slavnost Zmrtvýchvstání Páně / 
irena

 
 

nový Gothard / sbírka na rekonstrukci 
900 třetí skrutinium katechumenů

 
          

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

1600 náboženství
1730 biblický večer

jarní prázdniny Praha 6

návštěvy starých a nemocných
1700 křížová cesta / 1830 setkání mládeže

pěší pouť na svatou horu

žehnání ratolestí

 
 

1500 kající pobožnost a zpovídání

1600 náboženství
1730 biblický večer

velikonoční prázdniny / sbírka na svatou 
zemi / 1730 mše svatá

velikonoční prázdniny / celodenní půst
1500 křížová cesta /1730 velkopáteční obřady
 
900 ranní modlitba s kandidáty křtu / 1500-1930 

výstav eucharistie / 2000 mše svatá a křest dospělých  
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pondělí 17

úterý 18

středa  19

čtvrtek 20

pátek 21

sobota 22

neděle 23

pondělí 24

úterý 25

středa 26

čtvrtek 27

pátek 28

sobota 29

neděle 30

velikonoční pondělí /                                              
rudolf

velikonoční úterý /                                                    
valerie

velikonoční středa /                                               
rostislav

velikonoční čtvrtek /                                               
marcela

velikonoční pátek /                                              
alexandra

velikonoční sobota /                                                 
evženie

neděle Božího milosrdenství /                               
vojtěch

sv. Jiří /                                                                                
Jiří

svátek sv. marka /                                                     
marek

sv. richarius /                                                                   
oto

sv. Zita /                                                                    
Jaroslav

sv. Petr chanel/sv. ludvík maria 
Grignion /  vlastislav

svátek sv. kateřiny sienské                                    
robert

3. neděle velikonoční /                                        
Blahoslav

velikonoční prázdniny 
900 žehnání pokrmů

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence
1830 příprava k manželství (i.) 

1600 náboženství
1730 biblický večer

  

1830 setkání mládeže

  

900 první sv. přijímání dospělých
1500 příprava k biřmování (4)

 
 

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

1600 náboženství
1730 biblický večer

 

1830 setkání hledačů (1)
 

 
 

 
 

než společně prožijeme největší křesťanské svátky Velikonoce (16. 4.), můžeme prožít všechny obřady 
svatého týdne (13.-15. 4.), těšit se z našich nových bratří a sester ve víře při jejich křtu (15. 4.), 
a spolu s bubenečskou mládeží můžeme pěšky putovat na svatou Horu v sobotu 8. 4.; důvodů ke 

společné radosti bude v dubnu hodně – na Velikonoční pondělí (17.4.) s díkem za jídlo budou  
požehnány přinesené pokrmy, v neděli 23. 4. přistoupí 4 dospělí poprvé ke sv. přijímání  
a v pátek 28. 4. se začíná scházet nová skupina hledačů, tedy těch dospělých, kteří buď nebyli 

pokřtěni anebo po křtu vedeni ve víře.

květen

pondělí 1

úterý 2

středa 3

čtvrtek 4

pátek 5

sobota 6

neděle 7

pondělí 8

úterý 9

středa 10

čtvrtek 11

pátek  12

sobota 13

neděle 14

pondělí 15

úterý 16

dělník sv. Josef /                                                       
svátek práce

sv. atanáš /                                                                       
Zikmund

svátek sv. filipa a Jakuba /                                                 
alexej

sv. florián /                                                                     
květoslav

sv. Gothard /                                                                      
klaudie

sv. Jan sarkander /                                                         
radoslav

4. neděle velikonoční /                                                  
stanislav

Panna maria, Prostřednice všech 
milostí / den osvobození

sv. hermus /                                                                          
ctibor

sv. izidor /                                                                          
Blažena

sv. ignác z láconi /                                                          
svatava

sv. Pankrác, nereus a achilleus /                                   
Pankrác

sv. ondřej hubert fournet /                                             
servác

5. neděle velikonoční /                                                   
Bonifác

sv. Žofie /                                                                                 
Žofie

svátek sv. Jana nepomuckého /                                   

Přemysl

státní svátek
 

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

1600 náboženství
1730 biblický večer
          

májová pobožnost 
1830 setkání mládeže

 
 

nový Gothard / 1030 pouť s biskupem  
J. Baxantem / sbírka na rekonstrukci

státní svátek
 

900 úklid kostela 
1700 modlitba růžence

1600 náboženství
1730 biblický večer

 

májová pobožnost 
1830 setkání hledačů (2)

sbírka na pražskou arcidiecézi / 1500 příprava 
k biřmování (5) / 1700 příprava rodičů ke křtu

 
 
 
900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence /

1730 zasedání Pastorační rady farnosti  
     



     1312     

www.farnostbubenec .cz

středa 17

čtvrtek 18

pátek  19

sobota 20

neděle 21

pondělí 22

úterý 23

středa 24

čtvrtek 25

pátek 26

sobota 27

neděle 28

pondělí 29

úterý 30

středa 31

sv. Paschal Baylon /                                                            
aneta

sv. Jan i. /                                                                          
nataša

sv. Petr celestýn /                                                                     
ivo

sv. klement m. hofbauer/ 
sv. Bernardin sienský / Zbyšek

6. neděle velikonoční /                                                     
monika

sv. Julie /                                                                                  
emil

sv. Jan křtitel de rossi /                                                 
vladimír

sv. vincent lerinský /                                                             
Jana

slavnost nanebevstoupení Páně /  
viola

sv. filip neri /                                                                           
filip

sv. augustin z canterbury /                                         
valdemar

7. neděle velikonoční /                                                          
vilém

sv. maximin                                                                
maxmilián

sv. Zdislava /                                                                  
ferdinand

svátek navštívení Panny marie /                                     
kamila

1600 náboženství
1730 biblický večer

    
   

májová pobožnost   
1830 setkání mládeže

 

  
 
 

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence
1830 příprava k manželství (ii.)

1600 náboženství
1730 biblický večer

1730 mše svatá

májová pobožnost   
1830 setkání hledačů (3) 

 

 

 

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

1600 náboženství
1730 biblický večer

květen je již od středověku v katolické církvi měsícem úcty k Panně marii – i my se budeme snažit více než 
jindy o ní mluvit a modlit se k Bohu skrze její mateřskou přímluvu při májových pobožnostech každý 

pátek večer; ve čtvrtek 25. 4. bychom se měli spolu sejít na pouti u sv. Gotharda (7. 5.), kam zavítá 
bývalý správce farnosti litoměřický biskup Jan Baxant, dále na společné oslavě nanebevstoupení Páně, 
velkého církevního svátku, a celý mariánský měsíc završit ve středu 31. 5. svátkem navštívení Panny 

Marie – událostí, při níž se setkaly dvě ženy-matky: Panna maria a sv. alžběta. 

červen

čtvrtek 1

pátek 2

sobota 3

neděle 4

pondělí 5

úterý 6

středa 7

čtvrtek 8

pátek 9

sobota 10

neděle 11

pondělí  12

úterý 13

středa 14

čtvrtek 15

pátek 16

sv. Justin /                                                         
laura

sv. marcelin a Petr /                                       
Jarmil

sv. karel lwanga a druhové /                     
tamara

slavnost seslání ducha svatého / 
dalibor

sv. Bonifác /                                             
dobroslav

sv. norbert /                                                 
norbert

sv. robert /                                            
iveta/slavoj

sv. medard /                                                 
medard

sv. efrém syrský /                                     
stanislava

sv. maxim /                                                         
Gita

slavnost nejsvětější trojice /                       
Bruno

sv. Jan z fakunda /                                       
antonie

sv. antonín z Padovy /                                 
antonín

sv. anastáz /                                                  
roland

slavnost těla a krve Páně / 
vít

sv. Benon (Zbyněk) /                                     

Zbyněk

 
 

první pátek / 1500 výstav eucharistie
1830 setkání mládeže

1630 vstup do katechumenátu (katedrála)
          

nový Gothard  
sbírka na rekonstrukci

 
 

900 úklid kostela  
1700 modlitba růžence

1600 náboženství
1730 biblický večer
 

noc kostelů

 

1030 první svaté přijímaní dětí / 1500 příprava 
k biřmování (6) / 1700 příprava rodičů ke křtu

900 úklid kostela  
1700 modlitba růžence

1600 náboženství
1730 biblický večer
 
630 mše svatá s eucharistickým požehnáním  
     

1830 setkání mládeže
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sobota 17

neděle 18

pondělí  19

úterý 20

středa 21

čtvrtek 22

pátek 23

sobota 24

neděle 25

pondělí 26

úterý 27

středa 28

čtvrtek 29

pátek 30

sv. Řehoř Barbarigo /                                       
adolf

11. neděle v mezidobí /                                  
milan

sv. Jan nepomuk neumann/sv. 
romuald / leoš

sv. silverius /                                                     
květa

sv. alois Gonzaga /                                           
alois

sv. Jan fisher a tomáš more / 
Pavla

slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova / 
Zdeňka

slavnost narození sv. Jana křtitele / 
Jan

12. neděle v mezidobí /                                   
ivan

sv. Jan a Pavel /                                         
adriana

sv. cyril alexandrijský /                             
ladislav

sv. irenej (lubomír) /                                  
lubomír

slavnost sv. Petra a Pavla /                
Petr a Pavel

sv. prvomučedníci římští /                              
Šárka

 
 

1030 te deum    
   

  
 

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence
1830 příprava k manželství (iii.)
 
1730 biblický večer

  
 
 

1730 mše svatá
1830 setkání hledačů (4)

 
 

sbírka na bohoslovce

 
 

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence
 

630 mše svatá
 

 

červen je měsícem úcty k Ježíši a jeho velké lásce, reprezentované jak symbolem Jeho srdce, tak skutečnou 
přítomností v eucharistii: na první pátek (2. 6.) bude pro každého z nás možnost přijít odpoledne do 

kostela uctít vystavenou eucharistii, ve čtvrtek 15. 6. pak spolu oslavit tzv. Boží tělo a v pátek 23. 6. 
poděkovat za jeho lásku při slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova; při nedělní mši 11. 6. slavíme se 

čtyřmi rodinami, kde děti přistupují k prvnímu sv. přijímání, v pátek 9. 6. otevíráme svá srdce i kostely 
všem lidem dobré vůle při noci kostelů a za celý školní či akademický rok poděkujeme zpěvem te Deum 

při nedělní mši svaté 18. 6.

červenec

sobota 1

neděle 2

pondělí 3

úterý 4

středa 5

čtvrtek 6

pátek 7

sobota 8

neděle 9

pondělí 10

úterý 11

středa  12

čtvrtek 13

pátek 14

sobota 15

neděle 16

sv. theobald (děpolt) /                                                   
Jaroslava

13. neděle v mezidobí /                                                      
Patricie

svátek sv. tomáše /                                                           
radomír

sv. Prokop /                                                                           
Prokop

slavnost sv. cyrila a metoděje /  
den slovanských věrozvěstců

sv. marie Gorettiová  /                                            
mistr Jan hus

sv. Wilibald  /                                                                 
Bohuslava

sv. kilián /                                                                                 
nora

14. neděle v mezidobí  /                                              
drahoslava

sv. amálie (libuše) /                                               
libuše/amálie

svátek sv. Benedikta /                                                             
olga

sv. Jan Qualbert  /                                                                  
Bořek

sv. Jindřich                                                                       
markéta

bl. hroznata/sv. kamil de lellis /                                    
karolína

v. Bonaventura  /                                                              
Jindřich

15. neděle v mezidobí  /                                                    

luboš

 
 

nový Gothard /
sbírka na rekonstrukci

1630 vstup do katechumenátu (katedrála)
          

 
 

státní svátek
1730 mše svatá

státní svátek
 

první pátek

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   
     

1700 příprava rodičů ke křtu
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pondělí 17

úterý 18

středa  19

čtvrtek 20

pátek 21

sobota 22

neděle 23

pondělí 24

úterý 25

středa 26

čtvrtek 27

pátek 28

sobota 29

neděle 30

pondělí 31

sv. česlav a hyacint /                                                      
martina

sv. emilián /                                                                    
drahomíra

sv. makrina /                                                                         
čeněk

sv. eliáš /                                                                                     
ilja

sv. vavřinec z Brindisi                                                   
vítězslav

svátek sv. marie magdalény /                                  
magdaléna

16. neděle v mezidobí  /                                                        
libor

sv. kristina /                                                                        
kristýna

svátek sv. Jakuba apoštola /                                                
Jakub

sv. anna a Jáchym /                                                               
anna

sv. Gorazd a druhové /                                                     
věroslav

sv. nazarius a celsus /                                                           
viktor

sv. marta /                                                                              
marta

17. neděle v mezidobí                                                       
Bořivoj

sv. ignác z loyoly /                                                                  
ignác

 
 

     
   

  
 

 
 

  
 
 
autobusová pouť (Gotta/hildesheim)  
 

autobusová pouť (Gotta/hildesheim)  
  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

1000 žehnání automobilů  
1500 příprava k biřmování (7)

První prázdninový měsíc určitě přinese „odliv“ farníků mimo Prahu, nicméně všichni, kdo zůstanou a budou 
chtít prožívat naše farní společenství mohou kromě nedělí přijít na společnou mši svatou na slavnost 

sv. Cyrila a Metoděje (5. 7.); právě cestování je spojeno s našimi auty či motorkami, proto jako 
věřící prosíme na přímluvu sv. kryštofa o jejich požehnání, a to v neděli 30. 7. a konečně – i jako farnost 

můžeme spolu prožít nejen modlitbu a kostelní prostor, ale spolu se vydat na dvoudenní výlet, tentokrát do 
německého hildesheimu, kde je pohřben náš patron svatý Gothard, a to o víkendu 22.-23. 7.

srPen

úterý 1

středa 2

čtvrtek 3

pátek 4

sobota 5

neděle 6

pondělí 7

úterý 8

středa 9

čtvrtek 10

pátek 11

sobota  12

neděle 13

pondělí 14

úterý 15

středa 16

sv. alfons z liguori /                                                      
oskar

sv. eusebius/sv. Petr Julián eymard / 
Gustav

sv. lydie /                                                                         
miluše

sv. Jan maria vianney /                                               
dominik

posvěcení římské baziliky Panny 
marie / kristián

svátek Proměnění Páně /                                           
oldřiška

sv. kajetán/sv. sixtus ii. a druhové / 
lada

sv. dominik /                                                                
soběslav

svátek sv. terezie Benedikty od kříže / 
roman

svátek sv. vavřince /                                                   
vavřinec

sv. klára /                                                                         
Zuzana

sv. euplus/sv. Jana františka  
de chantal / klára

19. neděle v mezidobí  /                                                   
alena

sv. maxmilián kolbe /                                                        
alan

slavnost nanebevzetí Panny marie / 
hana

sv. Štěpán uherský /                                                     

Jáchym

 
 

 
 

 
          

 první pátek
 

 
 

nový Gothard  
sbírka na rekonstrukci
 

 

 

 

 

 
 

 

1730 mše svatá
1830 zahradní slavnost
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čtvrtek 17

pátek 18

sobota  19

neděle 20

pondělí 21

úterý 22

středa 23

čtvrtek 24

pátek 25

sobota 26

neděle 27

pondělí 28

úterý 29

středa 30

čtvrtek 31

sv. myron /                                                                          
Petra

sv. helena /                                                                     
helena

sv. Jan eudes /                                                                
ludvík

20. neděle v mezidobí /                                               
Bernard

sv. Pius X.  /                                                                    
Johana

Panna maria královna /                                            
Bohuslav

sv. růžena z limy /                                                        
sandra

svátek sv. Bartoloměje apoštola /                       
Bartoloměj

sv. ludvík/ sv. Benedikt a druhové / 
radim

ct. martin středa /                                                            
luděk

21. neděle v mezidobí /                                                 
otakar

sv. augustin /                                                              
augustýn

umučení sv. Jana křtitele /                                          
evelína

sv. fiakr /                                                                       
vladěna

sv. rajmund /                                                                 
Pavlína

 
 

     
   

  cyklovýlet (Budeč)
 

 
 

  
 
 
1830 příprava k manželství (i.)

   
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

krásným svátkem celé katolické církve uprostřed léta je nanebevzetí Panny Marie, kdy se můžeme i my 
radovat z naděje vzkříšení a společenství s Bohem, společně to oslavíme v úterý 15. 8., kdy po mši v případě 
pěkného počasí můžeme na farní zahradu vynést stoly a židle, z domova přinést koláče či klobásky, pivo, víno 
nebo limonádu a jen tak u sluníčka spolu posedět na „zahradní slavnosti“; v sobotu 19. 8. majitelé kol 

vyrazí cyklovýletem na historií proslavenou Budeč; a ti, kteří aspoň matně uvažují o svatbě v roce 2018, 
mohou přijít na první společné přípravné setkání k manželství, a to v úterý 22. 8.

ZáŘí

pátek 1

sobota 2

neděle 3

pondělí 4

úterý 5

středa 6

čtvrtek 7

pátek 8

sobota 9

neděle 10

pondělí 11

úterý  12

středa 13

čtvrtek 14

pátek 15

sobota 16

sv. Jiljí /                                                             
linda/samuel

sv. Justus /                                                                      
adéla

22. neděle v mezidobí /                                         
Bronislav

sv. růžena z viterba /                                               
Jindřiška

sv. viktorin (vítězslav) /                                                  
Boris

sv. magnus /                                                               
Boleslav

sv. melichar Grodecký /                                              
regína

svátek narození Panny marie /                              
mariana

sv. Petr klaver /                                                           
daniela

23. neděle v mezidobí /                                                 
irma

sv. emil /                                                                        
denisa

sv. Quido/Jména Panny marie / 
marie

sv. Jan Zlatoústý /                                                         
lubor

svátek Povýšení sv. kříže /                                           
radka

Panna maria Bolestná /                                              
Jolana

sv. ludmila /                                                                

ludmila

první pátek  
1830 setkání hledačů (5)
 
opera v Šárce
 
 
nový Gothard  
sbírka na rekonstrukci
 
          

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence /
1730 zasedání Pastorační rady farnosti
 
1600 náboženství
1730 biblický večer
 
 

1830 setkání mládeže
 

 
1030 veni sancte
1600 farní táborák

 

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence
 
1600 náboženství
1730 biblický večer

 

1830 setkání hledačů (6)
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neděle 17

pondělí 18

úterý  19

středa 20

čtvrtek 21

pátek 22

sobota 23

neděle 24

pondělí 25

úterý 26

středa 27

čtvrtek 28

pátek 29

sobota 30

24. neděle v mezidobí /                                           
naděžda

sv. Josef kupertinský /                                                 
kryštof

sv. Januárius /                                                                    
Zita

sv. ondřej, Pavel a druhové /                                         
oleg

svátek sv. matouše apoštola /                                 
matouš

sv. mořic a druhové /                                                  
darina

sv. Pio z Pietrelciny/sv. konstanc 
z ankony / Berta

25. neděle v mezidobí /                                            
Jaromír

sv. kleofáš /                                                                    
Zlata

sv. kosma a damián /                                                
andrea

sv. vincenc z Paula /                                                      
Jonáš

slavnost sv. václava /                                                
václav

svátek sv. archandělů michaela, 
Gabriela a rafaela / michal

sv. Jeroným /                                                             
Jeroným

1500 příprava k biřmování (8) 
1700 příprava rodičů ke křtu
 

     

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence
1830 příprava k manželství (ii.)

1600 náboženství 
1730 biblický večer

  
1830 setkání mládeže

   
 
sbírka na církevní školství

 
 

900 úklid kostela 
1700 modlitba růžence
 
1600 náboženství 
1730 biblický večer

státní svátek 
630 mše svatá

1730 vyprovázení bohoslovce michala 
1830 setkání hledačů (7)
 

 

i když se v září ještě obyvatelé Prahy o víkendech často zdržují „na venkově“, jako svatogothardští farníci si 
můžeme naplánovat společný sraz v neděli 10. 9., kdy dopoledne budeme prosit Pána Boha o požehnání 

během nového školního roku (veni sancte) a odpoledne se sejít na farním táboráku vedle kostela na 
za-hradě a jen tak se podělit o zážitky z léta a pobýt spolu; v září opět začne výuka náboženství i biblický 
večer pro dospělé (každou středu); na slavnost sv. Václava (28. 9.) budeme při mši prosit za čes-
kou zemi a na druhý den při společné mši vyprovodíme do semináře našeho bohoslovce Michala,  

a to v den jeho svátku (29. 9.). 

ŘíJen

neděle 1

pondělí 2

úterý 3

středa 4

čtvrtek 5

pátek 6

sobota 7

neděle 8

pondělí 9

úterý 10

středa 11

čtvrtek  12

pátek 13

sobota 14

neděle 15

pondělí 16

26. neděle v mezidobí /                                                   
igor

sv. andělé strážní /                                              
olívie, oliver

sv. maxmilián                                                             
Bohumil

sv. františek z assisi /                                                 
františek

sv. Palmác /                                                                      
eliška

sv. Bruno /                                                                        
hanuš

Panna maria růžencová /                                            
Justýna

27. neděle v mezidobí /                                                   
věra

sv. dionýsius a druhové/ 
sv. Jan leonard / Štefan/sára

sv. Paulin /                                                                     
marina

sv. German /                                                                    
andrej

sv. radim /                                                                    
marcel

sv. eduard /                                                                    
renáta

sv. kalist i.  /                                                                      
agáta

28. neděle v mezidobí  /                                                 
tereza

sv. hedvika/sv. markéta maria  

alacoque / havel

nový Gothard
sbírka na rekonstrukci
 
 
 

1900 úklid kostela 
1700 modlitba růžence

1600 náboženství 
1730 biblický večer
          

1700 modlitba růžence s knězem
1830 setkání mládeže

 
 
1500 příprava k biřmování (9)

 
 
900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence /
1830 příprava k manželství (iii.)

1600 náboženství 
1730 biblický večer
 
 
 

1700 modlitba růžence s knězem
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úterý 17

středa 18

čtvrtek 19

pátek 20

sobota 21

neděle 22

pondělí 23

úterý 24

středa 25

čtvrtek 26

pátek 27

sobota 28

neděle 29

pondělí 30

úterý 31

sv. ignác antiochijský /                                                
hedvika

svátek sv. lukáše /                                                          
lukáš

sv. izák Jogues a druhové /                                      
michaela

sv. irena /                                                                     
vendelín

sv. hilarion /                                                                     
Brigita

29. neděle v mezidobí /                                                  
sabina

sv. Jan kapistránský /                                                  
teodor

sv. antonín maria klaret                                                
nina

sv. kryšpín /                                                                      
Beáta

sv. rustik /                                                                            
erik

sv. frumencius /                                                      
Šarlota/Zoe

svátek sv. Šimona a Judy / den vzniku 
samostatného československého státu

30. neděle v mezidobí /                                                   
silvie

sv. marcel /                                                                     
tadeáš

sv. Wolfgang /                                                            
Štěpánka

900 úklid kostela 
1700 modlitba růžence

1600 náboženství 
1730 posvícení kostela (1801)
     

1700 modlitba růžence s knězem 
1830 setkání mládeže

  
sbírka na misie 
1030 biřmování

   
900 úklid kostela 
1700 modlitba růžence

1600 náboženství 
1730 biblický večer

podzimní prázdniny 

podzimní prázdniny / 1700 modlitba 
růžence s knězem / 1830 setkání hledačů (8)
 
státní svátek

zimní čas (změna)

1600 pobožnost u hrobu P. kánského 
(vinohrady)

900 úklid kostela 
1700 modlitba růžence 

stejně jako květen, i říjen je tradičně zasvěcen Panně marii, přičemž mariánskou modlitbou tohoto měsíce je růženec 
– i s těmi, kteří k němu nemají vztah, se bude kněz modlit růženec každý pátek večer; neděle 22. 10. by měl být 
slavnostní den pro celé naše farní společenství, protože mezi nás přijde jeden z pražských biskupů udělit biřmování 

(pravděpodobně) pěti dospělým farníkům; a ke konci měsíce, v pondělí 30. 10. si připomeneme úmrtí jednoho 
z duchovních, působících u sv. Gotharda, otce aloise kánského, proto se spolu sejdeme na pobožnosti u jeho 

hrobu na vinohradském hřbitově.

listoPad

středa 1

čtvrtek 2

pátek 3

sobota 4

neděle 5

pondělí 6

úterý 7

středa 8

čtvrtek 9

pátek 10

sobota 11

neděle  12

pondělí 13

úterý 14

středa 15

čtvrtek 16

slavnost všech svatých /                                             
felix

vzpomínka na všechny věrné zemřelé /
Památka zesnulých

sv. martin de Porres /                                               
hubert

sv. karel Boromejský /                                                
karel

31. neděle v mezidobí /                                          
miriam

sv. leonard (linhart) /                                              
liběna

sv. Wilibrord /                                                             
saskie

sv. Gottfried (Bohumír) /                                     
Bohumír

svátek Posvěcení lateránské baziliky / 
Bohdan

sv. lev veliký /                                                             
evžen

sv. martin /                                                                
martin

32. neděle v mezidobí /                                       
Benedikt

svátek sv. anežky české /                                           
tibor

sv. mikuláš tavelič /                                                     
sáva

sv. albert veliký /                                                    
leopold

sv. markéta skotská /                                               

otmar

1600 náboženství 
1730 mše svatá
 
1600 mše svatá na hřbitově (Bubeneč)
 

první pátek 
1830 setkání mládeže

 
 

nový Gothard / sbírka na arcidiecézní  
charitu / sbírka na rekonstrukci

  

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence 
 
1600 náboženství
1730 biblický večer

 
1830 setkání hledačů (9)
 

 
 
 
 
 
 
 

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence
 
1600 náboženství
1730 biblický večer
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pátek 17

sobota 18

neděle 19

pondělí 20

úterý 21

středa 22

čtvrtek 23

pátek 24

sobota 25

neděle 26

pondělí 27

úterý 28

středa 29

čtvrtek 30

sv. alžběta uherská /  
den boje za svobodu a demokracii

posvěcení římských bazilik sv. Petra 
a Pavla / romana

33. neděle v mezidobí /                                          
alžběta

sv. felix z valois /                                                      
nikola

zasvěcení Panny marie v Jeruzalémě /
 albert

sv. cecílie /                                                                  
cecílie

sv. klement /                                                          
klement

sv. ondřej dung-lac a druhové / 
emílie

sv. kateřina /                                                           
kateřina

slavnost Ježíše krista krále /                                      
artur

sv. virgil /                                                                     
Xenie

sv. mansuet (miloslav) /                                              
rené

sv. saturnin /                                                                  
Zina

svátek sv. ondřeje apoštola /                                 
ondřej

státní svátek 
1830 setkání mládeže

 
 
     

 
 

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence / 
1730 zasedání Pastorační rady farnosti

1600 náboženství 
1730 biblický večer

   
1830 setkání hledačů (10 )

 
 

1700 příprava rodičů ke křtu 

 
900 úklid kostela 
1700 modlitba růžence

1600 náboženství
1730 biblický večer
 

listopad každoročně začínáme velkou církevní slavností – Všech svatých (1. 11.), i letos budeme u jednoho 
eucharistického stolu večer na mši svaté; na druhý den (2. 11.), v den vzpomínky na zemřelé se nebude 

konat ranní mše svatá, ale sejdeme se (za každého počasí) v 16 hodin na bohoslužbě na bubenečském 
hřbitově; ke konci roku (v úterý 21. 11.) se koná řádné zasedání pastorační rady – ta po roku svého 

fungování buď skončí a budou vyhlášeny nové volby, anebo se její mandát prodlouží na pět let. 

Prosinec

pátek 1

sobota 2

neděle 3

pondělí 4

úterý 5

středa 6

čtvrtek 7

pátek 8

sobota 9

neděle 10

pondělí 11

úterý 12

středa 13

čtvrtek 14

pátek 15

sobota 16

sv. edmund kampián /                                           
iva

sv. Bibiána /                                                      
Blanka

1. adventní neděle /                                    
svatoslav

sv. Jan damašský/sv. Barbora /                 
Barbora

sv. sába /                                                             
Jitka

sv. mikuláš /                                                 
mikuláš

sv. ambrož /                                
Benjamín/ambrož

slavnost Panny marie počaté bez 

poskvrny prvotního hříchu / květoslava

sv. valerie /                                                   
vratislav

2. neděle adventní /                                           
Julie

sv. damas i. (hostivít) /                                    
dana

Panna maria Guadalupská /                       
simona

sv. lucie (světluše) /                                           
lucie

sv. Jan od kříže /                                                 
lýdie

sv. valerián /                                                   
radana

sv. adelhaida (adéla) /                                    

albína

první pátek 
1830 setkání mládeže
 
 

 

sbírka na bohoslovce / nový Gothard
sbírka na rekonstrukci / žehnání adventních věnců

 
 

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence / 
1800 svatomikulášský večer

1600 náboženství 
1730 biblický večer

630 roráty
  
 
1730 mše svatá 
1830 setkání hledačů (11)

 
 
 

 
 
 
900 úklid kostela
1700 modlitba růžence
 
1600 náboženství 
1730 biblický večer
 
630 roráty

návštěvy starých a nemocných 
1830 setkání mládeže
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neděle 17

pondělí 18

úterý 19

středa 20

čtvrtek 21

pátek 22

sobota 23

neděle 24

pondělí 25

úterý 26

středa 27

čtvrtek 28

pátek 29

sobota 30

neděle 31

3. neděle adventní /                                         
daniel

sv. rufus a Zosim /                                        
miloslav

bl. urban /                                                           
ester

sv. dominik siloský /                                     
dagmar

sv. Petr kanisius /                                           
natálie

sv. servul /                                                       
Šimon

sv. Jan kentský /                                             
vlasta

4. neděle adventní /                               
adam a eva

slavnost narození Páně /             
1. svátek vánoční

svátek sv. Štěpána /                                       
Štěpán

svátek sv. Jana evangelisty /                       
Žaneta

svátek sv. betlémských dětí /                  
Bohumila

sv. tomáš Becket /                                          
Judita

sv. evžen /                                                          
david

svátek svaté rodiny /                                    
silvestr

 
 

 
 

900 úklid kostela 
1500 kající pobožnost a zpovídání

1600 náboženství   
1730 biblický večer

630 roráty

1800 vánoční výzdoba kostela  
1830 setkání hledačů (12 )

vánoční prázdniny

vánoční prázdniny / 2400 půlnoční mše 
s rybovou českou mší vánoční

vánoční prázdniny / 900 mše svatá
1030 mše svatá

vánoční prázdniny /
900 mše svatá

vánoční prázdniny 

vánoční prázdniny

 
vánoční prázdniny

vánoční prázdniny
 

vánoční prázdniny / obnovení manželských 
slibů / 1730 poděkování na konci roku

v prosinci prožíváme typicky církevní období, a to advent – každý čtvrtek ráno se proto v 6.30 konají roráty; kající 
a duchovní charakter přípravy přeruší 8. 12. slavnost Panny Marie, kdy se opět církev schází na bohoslužbě; ještě 

předtím (5. 12.) si však s dětmi užijeme společný mikulášský večer; v pátek 22. 12. po mši svaté je pozván každý, 
kdo může, aby pomohl s vánoční výzdobou našeho kostela, a potom už slavíme Vánoce – v neděli 24. 12. dopo-

ledne se sejdeme na adventní mši svaté, abychom večer zasedli ke štědrovečernímu stolu a o několik hodin později se sešli 
na půlnoční mši; někteří za své manželské svazky a my všichni za celý rok 2017 budeme děkovat v neděli 31. 12.

farnost je společenství lidí, kteří pod vedením svého faráře, jenž je do farnosti vyslán diecézním 
biskupem, usiluje o šíření Božího království ve světě. není to tedy v první řadě žádná  

administrativní ani geografická jednotka: jejím hlavním posláním není údržba kostela, v němž se 
tradičně odehrávaly veškeré rodinné událostí celých předchozích generací: křty, svatby i pohřby 

praprarodičů i prapravnoučat…
farnost je společenství živých, které se zde na zemi učí žít podle Božího slova, proto ho chce 
společně poznávat a pomáhat si navzájem, abychom ho mohli předávat dál, a to nejen v čase 

(svým potomkům), ale i v prostoru (svým známým, kolegům a kamarádům). Řádným správcem 
farnosti je farář, ten bývá jmenován po předchozích zkušenostech buď na určitou, nebo neurčitou 

dobu, v tom případě se považuje jeho ustanovení za trvalé.
Právě farář nese hlavní zodpovědnost za směřování komunity, a to jak směrem dovnitř církve  

(aby zůstala její součástí a v pocitu výjimečnosti či nadřazenosti se nestavěla proti papeži,  
biskupovi nebo celé katolické církvi), tak i směrem ven, tzn. k těm, kteří prozatím nepoznali  

kristovo evangelium jako Boží zvěst, v níž skrze nás věřící podává Bůh člověku ruku, pomáhá  
mu v jeho problémech a utírá mu pot i slzy z tváře.

děkuji všem farníkům, kteří jsou ochotni u sv. Gotharda i v roce 2017 s láskou pomáhat  
svému faráři a zcela zdarma sloužit celé farnosti i druhým lidem:

Pomocníci

Pastorační raDa farnosti:

Miloš sZaBo, předseda

Petr BláHa, místopředseda

Marie oPatrná, sekretář

ondřej faJstaVr,  

člen ekonomické rady

Matěj DYnYBYl

Michael HErEs

Zdeněk koPka

Maria MilGroM

klára VErnEroVá

kostelník: Zdeněk koPka 

Zástupce kostelníka: Peter Páleník

Vedoucí úklidu: věra koPková

aranžérka: terezie dYnYBYlová

Hlavní varhaník: františek koP

sbormistr: ondřej faJstavr

Pr farnosti: marie oPatrná

kronikář: alena kartaŠová

Vedoucí ministrantů: matěj dYnYBYl

Vedoucí mládeže: Josef klain

Modlitba růžence: karel ŽiŽkovskÝ

Zodpovědný za charitu: 

ondřej faJstavr ml.

Grafik časopisu Gothard: 

veronika klener

korektor časopisu Gothard: 

vojtěch otruBa

noc kostelů: kristina PŘikrYlová

Cyklovýlet: ondřej Beránek  
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Miloš sZaBo, předseda

ondřej faJstaVr, člen Pastorační rady

Josef klain

tomáš MEŠtEllÉr

Jan ŽĎárEk

účetní: Mariola Šlais

Pokladní: Milena růŽičkoVá

kontaktY: adresa: krupkovo náměstí 32/6, 160 00 Praha 6 
webové stránky: www.farnostbubenec.cz / emailová adresa: farnost.bubenec@gmail.com  
mobil: (+420) 731 625 968  ič: 61380288 / iD datové schránky: z4ju64x

ekonomická stránka

ekonomická rada:

Plánované oPravY 
a větŠí nákladY V roCE 2017:

kromě Pravidelné kostelní sBírkY PŘi nedělních BohosluŽBách lZe 

PŘisPívat darY na číslo farního účtu vedeného u čs: 201333389/0800

PoZEMkY a nEMoVitosti 
VE VlastniCtVí farnosti: 

www.farnostbubenec .cz

Jako každé jiné lidské společenství i farnost disponuje určitým majetkem, který 
nám byl svěřen po našich předcích a jímž máme i my aktuálně zodpovědně 
hospodařit. hlavním kontrolorem hospodaření farnosti je arcibiskupství pražské, 
které schvaluje a podepisuje většinu smluv včetně oprav, dražších nákupů či 
jakýchkoli dalších závazků farnosti.

na hospodaření dohlíží také ekonomická rada farnosti, jejímž předsedou je vždy farář, který jako 
jediný podepisuje dokumenty právního charakteru. ekonomická rada je jeho poradním orgánem, 
jenž zasedá minimálně čtyřikrát ročně, mimořádná zasedání jsou svolána především v případě 
nenadálých událostí. 

parcela číslo 1 – 338 m2 – 
zastavěná plocha (kostel)
parcela číslo 2 – 685 m2 – 
bývalý hřbitov (kostelní zahrada)
parcela číslo 9 – 157 m2 – 
zastavěná plocha (fara)
parcela číslo 11 – 197 m2 –  
zahrada (památkově chráněné území)
parcela číslo 12 – 195 m2  – 
zahrada (památkově chráněné území)
budova bez č. p. – kostel – 
nemovitá kulturní památka
budova č. p. 32 – fara – 
nemovitá kulturní památka

● rekonstrukce budovy fary na komunitní (farní) centrum
● rekonstrukce kostelních lavic – dlouholeté ničivé škody způsobené červotočem
● oprava varhanní elektroniky – nefunkční pedály v důsledku odcházející elektroniky
● nákup nových koberců do kostela – sjednocení barvy i typu koberců a nových 
čalouněných sedátek v lavicích


