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SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,
největší událostí posledních dnů v naší 
farnosti je bezesporu dokončení rekon-
strukce farní budovy, která bude koneč-
ně moct sloužit svému účelu, jímž není 
pouze bydlení faráře, ale především po-
skytnutí zázemí pro většinu aktivit našeho 
farního společenství, které se odehrávají 
mimo prostor kostela. 
Fara je tak rozdělena na dvě části – oddělené sou-
kromí kněze v prvním patře a veřejně přístupné 
prostory farního centra v přízemí. K němu přiléhají 
další prostory farnosti, a to kancelář, sociální zázemí a 
zahrada. Nelekejme se toho, že se těmto prostorám i 
v jazyce církve začíná v posledních letech říkat komu-
nitní prostory – nejde o popření vlastnictví, jímž je a 
zůstává farnost, ale spíše se tím naznačuje jak směrem 
ven, tak i směrem dovnitř farnosti jejich účel: neměly 
by sloužit pouze jako jednorázové shromaždiště v pří-
padě, že nastane nějaká událost, kdy bude potřebné 
se sejít, ale naopak jako prostory, kdy křesťané vědo-
mě vytvářejí a učí se žít komunitu; právě tato lidská 
komunita s novými, Ježíšovými vztahy, má a může 
být největším svědectvím naší víry.

A tak nás v nejbližších týdnech čekají dvě roviny do-
končení tohoto svatogothardského díla, do kterého 
jsme se před více než dvěma lety pustili. Jedna je ta 
ekonomická, ta druhá zcela praktická. Firma, kte-
rá rekonstrukci realizovala, dodržela vysoutěženou 
částku nákladů, z níž máme většinu již zaplacenou. 
Do konce měsíce budou známy všechny definitivní 
náklady včetně zařizování budovy a organizačních 
poplatků firmám, zpracovávajícím jak projekty, tak 
technický dozor a dohled nad správností čerpání 
dotace z evropských fondů. Předpokládáme, že nám 
zbude dluh ve výši 2,5 mil. Kč, který vznikl půjč-
kou od firmy VALUE ADDED, a.s., která nám byla 

ochotna vyjít vstříc s půjčkou poté, co Arcibiskup-
ství pražské snížilo původně domluvenou půjčku 
na 1 milion Kč, a i to za podmínky, že mu zastavíme 
veškerý majetek farnosti, včetně nově zrekonstruova-
né fary. Odmítnutí této pro nás nevýhodné půjčky 
bylo rozhodnutím celé ekonomické rady; mnozí 
z nás mají hypotéku nebo úvěr v mnohem větší výši 
a v takovém počtu farníků, jaký tvoří naše společen-
ství, by tato částka neměla pro nás představovat neře-
šitelný problém. Věřím, že dluh splatíme co nejdříve, 
i za pomoci jednorázových darů. Podrobnější finanč-
ní zprávu připravíme společně s ekonomickou radou 
farnosti a bude zveřejněna v některém z dalších čísel 
Gotharda.
Zároveň chceme s pastorační radou farnosti připravit 
jak program, probíhající v nových prostorách, tak i 
jejich bezproblémový provoz. Jsem moc vděčný Ma-
tejovi Jendroľovi za to, že kývnul na prosbu celé farní 
rady, aby si tuto roli správce fary vzal na svá ramena. 
Vzhledem k tomu, že má kromě toho rovněž svou 
náročnou práci a je otcem tří malých dětí, je jeho 
obětavost pro dobro našeho celého společenství vel-
mi obdivuhodná. Zatímco celá rada tedy bude pře-
mýšlet nad jednotlivými aktivitami a jejich koordi-
nací, Matej se bude muset v krátké době zaškolit do 
všech oblastí, které správa a údržba budovy vyžaduje. 
Rádi bychom to vše stihli do konce měsíce, kdy v ne-
děli 26. května 2019 přijde do farnosti velmi vzácná 
návštěva – v kostele sv. Gotharda bude sloužit mši 
velvyslanec Svatého stolce, apoštolský nuncius arci-
biskup Mons. Charles Daniel Balvo, který poté po-
žehná prostory farního centra a poobědvá se zástupci 
obou farních rad, jak ekonomické, tak i pastorační. 
Tato historická událost, kdy pravděpodobně poprvé 
do farnosti zavítá zástupce římského papeže, je určitě 
důvodem, proč se v tu neděli sejít na jediné společné 
mši, a to v 10:30, i za cenu, že náš kostelík bude 
určitě plný. Právě tato vzájemná jednota a ochota 
k obětavosti je velkou devizou našeho různorodého 
farního společenství a také zárukou toho, že energie, 
námaha, čas i finance, věnované rekonstrukci farní 
budovy v Bubenči, nebyly zbytečné.  
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Ač nás bylo mnohem méně než oněch 700 tisíc 
lidí na Světovém dni mládeže v Panamě :-D, ač 
bylo oproti Panamě na teploměru asi o 25 °C 
méně, byla pro mě sobota 13. dubna výjimečná. 
Uvědomil jsem si, jak je důležité dávat mladým 
prostor. Ne s postojem „Tak to zkuste a uvidí-
te, že na to ještě nemáte…“, ale „Běžte do toho, 
máte na to!“ Neříkám to proto, že bych si chtěl 
říkat o příležitost – už skoro do mládeže nepat-
řím… ;-) Byl jsem nadšený proto, jak byli všich-
ni akční, jak byl program dotažen do detailu, 

a vše klapalo. Bylo to aktuální, bylo to dnešní, 
program setkání nebyl vytvořen pro mládež, ale 
mládeží. Vrátilo mě to zkrátka zpět do Panamy. 
A to především proto, že jsem zde naživo viděl 
v akci papežova slova k mládeži během panam-
ské závěrečné mše svaté, kde řekl: „Vy, drazí mla-
dí, nejste budoucnost – všem se líbí říkat, že jste 
budoucností – vy však jste přítomnost; nejste 
budoucnost Boha, jste Boží teď. On vás svolá-
vá a volá ve vašich komunitách a obcích, abyste 
šli a vyhledali prarodiče, dospělé, postavili se na 
nohy, chopili se společně s nimi slova a uskuteč-
ňovali přání, které měl Pán ve vztahu k vám…“
A ještě jedna věc mě na setkání potěšila. V pro-
sincovém čísle Gotharda jsem psal o situacích, 
kdy jeden den o něčem slyšíte nebo mluvíte, ne-
uplyne mnoho času a skvěle se vám poslouchá, 
jak o tom samém někdo další povídá. Večer před 
setkáním se sešla naše farní mládež nad Kate-
chismem a Anička Vobecká nás prováděla kapi-
tolou o zasvěceném životě. No, není kouzelné, 
když část dopoledního zamyšlení bylo o zasvě-
ceném životě a nemuseli jsme si s Aničkou po 
programu mnoho říkat, abychom věděli, proč 
se usmíváme? Anebo když se s Kájou Uhrovou, 
aniž bychom se předem dohodli, sejdeme na 
odpolední přednášce o evangelizaci, nad kterou 
jsme během „katechismu“ den před tím také dis-
kutovali? :-)

Přeji Vám krásný květen.               
Michal

BOHOSLOVEC

Milí farníci,
opět píši tento článek několik málo minut před uzá-
věrkou. Tentokrát však záměrně ;-). Před pár okamži-
ky jsem se vrátil ze Světového dne mládeže v Pražské 
arcidiecézi, od kterého jsem měl velká očekávání, a 
říkal jsem si, že se bude jistě o co podělit. A je…
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TŘEBOŇ  /CZ
Zdravíme vás všechny z Třeboně.
Thea a Ivan Bouškovi 

Chcete-li i vy napsat ostatním farníkům, posílejte
pohledy /Krupkovo náměstí 32/6, 160 00 Praha 6
MMS /+420  731 625 968

Loni i letos jsem se chtěl vyzpovídat ve Vašem kostele na Zelený čtvrtek, a nepochodil jsem. Co jiného má kněz 
na práci, když odmítne věřícího vyzpovídat před Velikonocemi?

Pavel

Je určitě chvályhodné, že se na velikonoční svátky chcete připravit dobrou zpovědí, nicméně je také dů-
ležité přijmout skutečnost, že je rozdíl mezi nečekaným pádem do velkého hříchu, z něhož může svým 
svátostným rozhřešením kněz dotyčného vysvobodit, a pravidelnou velikonoční zpovědí, která nemá a ani 
nesmí být spojována se sobeckou požadovačností, aby se kněz penitentovi věnoval tehdy a tak dlouho, jak 
to chce on. Přípravou na Velikonoce totiž nejsou pouze poslední dny Svatého týdne, ale celé čtyřicetidenní 
postní období. Během této doby má každý z nás najít nejen svá hlavní selhání, v nichž se chce polepšit, ale 
také včasný termín na to, aby se v klidu z těchto selhání vyznal a požádal Boha o svátostnou sílu a milost 
skrze kněžskou zpovědní službu.
Pokud je v některé farnosti nebo klášteře stálá zpovědní služba, obvykle to znamená, že je tam víc kněží, 
z nichž některý je permanentně k dispozici právě pro ty věřící, kteří potřebují přistoupit ke svátosti smí-
ření. Bohužel ale počet kněží za poslední desetiletí natolik poklesl, že často jeden z nich dělá tolik práce 
nebo zastává tolik různých postů jako ještě před nedávnem dva až tři další. S tím pochopitelně souvisí i 
potřeba dobré organizace času, aby si veškeré povinnosti nejen stihl splnit, ale aby je také splnil dobře. 
Jsem si vědom toho, že u nás v Bubenči nejsem k dispozici pro zpovídání každý den. Je to dáno i tím, že 
kromě faráře pracuji i jako soudce církevního soudu a přednášející na teologické fakultě. Všechny tři úkoly 
lze skloubit dohromady velmi těžce a nijak jinak to zvládnout nelze než tím, že se na různé činnosti vymezí 
přesně stanovený čas. Lhůty, kdy jsem k dispozici ve zpovědnici, jsou dlouhodobě vypsané na internetu, 
ve farním časopisu i na vývěsce, navíc těsně před svátky v úterý ještě k nám přichází další kněz, aby mi se 
zpovídáním pomohl.
Na Zelený čtvrtek již opravdu nejsem schopen posloužit pravidelnou velikonoční zpovědí – dopoledne se 
kněží scházejí se svým biskupem v katedrále na mši, kde nejen požehná olejům katechumenů, nemocných 
a křižma, ale při které si také obnovujeme své závazky, odpoledne se již vše chystá na slavení slavnostní 
bohoslužby. Připravit si dobrou a promyšlenou promluvu není vůbec jednoduché, stejně jako nachystat 
kostel a veškeré služby pro večerní bohoslužbu. Prosím proto o pochopení, že v Bubenči před velikonoč-
ními i vánočními svátky končíme s pravidelnou zpovědní službou poslední úterý, přičemž bezprostředně 
po svátcích se opět zpovídá pravidelně půl hodiny přede mší svatou.
Pokud jsem Vás přesto pohoršil nebo vážným způsobem zklamal, omlouvám se Vám. A upřímně mě mrzí, 
že nejsem schopen splnit Vaši představu a být takovým knězem, jakého byste asi potřeboval. 
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PRO DĚTI
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BIBLICKÝ VEČER

15. 5.
BIBLICKÉ 

PRAMATKY

17:30
18:15
cca 19:00
cca 19:30

mše svatá (s úvodním slovem)
prezentace na dané téma

výklad vybraných textů
konec biblického večera

/Schéma a harmonogram večera: 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.

Jediná žena, která je v Bibli nazvána matkou Izraele, je Debora v Knize soudců. Nicméně není 
jedinou ženou, kterou Židé ve svých dějinách uctívali a dodnes nazývají jako své pramatky. 
Jsou jakousi protiváhou a protějškem praotcům, zvaným patriarchové, a patří k nim především 
Eva, Sára, Rebeka, Ráchel a Lea. Josefova manželka Asenat, matka Efraima a Manasese, se již 
mezi tyto velké biblické matky nepočítá. Než se budeme věnovat biblickým příběhům Jose-
fa, podíváme se blíže na otázku ženy, manželky a matky v dobách starozákonních patriarchů.  
Soudců 5,6–7

Ve dnech Šamgara, syna Anatova, ve dnech 
Jáeliných byly opuštěny stezky. Kdo se vydávali na 

cesty, vydávali se po stezkách křivolakých.  Opuštěn 
byl venkov, pusto bylo v Izraeli, až jsem povstala já, 

Debóra, povstala jsem jako matka v Izraeli.

22. 5.
PROROK

Prorok je svým způsobem předchůdcem mesiáše. Apeluje na víru svých současníků a pomáhá 
lidem pochopit, co od nich zákon vyžaduje. V dějinách spásy je klíčovou postavou.
Jeremiáš 1,5–8
Biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec)

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem 
tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi 

vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům 
za proroka.“ Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku 
Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chla-
pec.“ Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: Jsem chlapec. 
Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přiká-

žu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou..."
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Úvodní obřady ve mši
nám mají připomenout, že předstupujeme před Boha. I když je to On sám, kdo nás na toto setkání 
zve, neznamená to, že jsme mu rovni, ani to, že nemáme před něho předstupovat pokorně a s velkým 
respektem. Právě uznání viny a hříšnosti je důležitým předpokladem k tomu, abychom pak mnohem 
lépe rozuměli nejen vykupitelské zprávě Božího Slova, ale také potřebě Eucharistie, která není odmě-
nou za naše ctnosti, ale posilou pro ty, kteří uznávají, že reálně zhřešili a nezaslouží si být s Ježíšem 
„pod jednou střechou“.
Ta chvilka ticha by se tedy měla doopravdy 
„prožít“ – ani my kněží bychom to neměli 
brát formálně a měl by tam být dostatečný 
prostor pro osobní reflexi: výzva k úkonu 
kajícnosti tedy může být jak obecná, tak i 
konkrétní, zaměřena na určité oblasti naše-
ho života anebo určitou skupinu lidí, kteří 
jsou právě shromážděni kolem oltáře.
Ve velikonoční době budeme několikrát v neděli nahrazovat slovní úkon kajícnosti požehnáním 
vody a pokropením přítomného lidu na památku našeho křtu. Vypadne tak „vyznání vin“ a po 
návratu kněze k sedadlům se bude pokračovat zpěvem Pane, smiluj se… 

53. Sláva na výsostech Bohu je velmi starý 
a úctyhodný hymnus. Tímto chvalozpěvem 
církev, shromážděná v Duchu Svatém, osla-
vuje a prosí Boha Otce a Beránka. Text toho-
to chvalozpěvu nelze nahradit jiným. Začíná 
kněz nebo podle vhodnosti zpěvák nebo 
schola, zpívají jej však všichni společně, 
nebo lid střídavě se scholou, nebo samotná 
schola. Nezpívá-li se, říkají jej všichni společ-
ně nebo střídavě dva chóry.
Zpívá se nebo říká o nedělích mimo dobu 
adventní a postní, též o slavnostech a svát-
cích a při význačných příležitostech.

Vstupní motlitba

54. Potom kněz vybídne lid k modlitbě. 
Všichni spolu s knězem chvíli mlčí, aby si uvě-

domili, že stojí před tváří Boží, a v duchu si při-
pravili své prosby. Tehdy kněz pronáší modlit-
bu, která se nazývá vstupní. V ní je vyjádřena 
povaha právě slavené bohoslužby. Podle 
starobylé tradice církve se vstupní modlitba 
obvykle obrací k Bohu Otci skrze Krista v Du-
chu Svatém a uzavírá se trinitárním, tj. delším 
zakončením:
obrací-li se k Otci: „Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jed-
notě Ducha Svatého žije a kraluje po všech-
ny věky věků“;
obrací-li se k Otci, ale ke konci je zmínka o 
Synu: „Neboť on s tebou v jednotě Ducha 
Svatého žije a kraluje po všechny věky věků“;
obrací-li se k Synu: „Neboť ty žiješ a kraluješ s 
Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po 
všechny věky věků“.
Lid se k prosbě připojuje a aklamací Amen 
přijímá modlitbu za svou. Ve mši se říká vždy 
jen jedna vstupní modlitba.

/Pokračování Všeobecných pokynů 
k římskému misálu:
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PŘEDSTAVUJEME

Atmosféru v jednotlivých kostelích vytváří řada faktorů: architektura, výzdoba, hudba, charisma 
kněze, jeho kázání… Největší podíl na tom, aby se i náhodný návštěvník bohoslužby cítil v kostele 
přijatý a milovaný, má samotné společenství, které se v kostele schází. Proto ve většině farností 
kromě webových či facebookových stránek stále existují i tištěné farní časopisy, jejichž účelem není 
pouze informovat a vzdělávat, ale také spojovat farníky a jejich přátele do jedné konkrétní rodiny 
Božích dětí. Každý měsíc se vytiskne 300 kusů farního listu Gothard a cca 250 se vždy bezpečně 
rozebere a přečte v různých domácnostech nejen na Praze 6.
Dát dohromady jednotlivé stránky, zajistit kvalitní fotografie a grafiku, předat hotové podklady 
včas do tiskárny není malou službou pro naši farnost. Stará se o to Jakub Sobotka.  

Hoří
Před necelým rokem mě otec Miloš požádal, zda bych se ujal 
farního časopisu, o který se již nestíhala starat předchozí re-
daktorka. Zkonzultovali jsme pilotní číslo, které je naštěstí 
schováno hluboko v šupleti, a od loňského srpna tedy dávám 
dohromady jednotlivé texty, chodím do kostela nejen pro 
modlitbu, ale i pro fotografie a konečně píši omluvné maily 
tiskařům, když nám ujede nějaký deadline. Jistě by se i za tu 
krátkou dobu, co je Gothard v mé gesci, našlo mnoho zábav-
ných historek a zajímavostí ze zákulisí, já bych ale na procesu 
jeho tvorby rád ukázal něco docela jiného.
Možná jste v našem časopise měsíc od měsíce zaznamenali různé drobné změny, ať už se to týká 
pořadí rubrik nebo grafického řešení. Jestli ne, tak jsem vlastně rád, protože to znamená, že byly jen 
drobné nebo dobře rozfázované tak, aby nebily do očí. Tyto změny jsou výsledkem snahy vždy o něco 
posunout stávající formu, pokud možno k lepšímu. Číslo od čísla nejde o nic zlomového, ale když 
vedle sebe dáte již zmiňovaný prototyp a toto číslo, tak nebudete věřit, jak hodně se změnilo. Je hezké, 
když se nám takový vývoj daří v rámci nějaké činnosti, sportu nebo zaměstnání. Ovšem ještě hezčí 
je, pokud je člověk sám schopen se posouvat k lepšímu. Možná ne ze dne na den, ale co tak alespoň 
z neděle na neděli.
Posuneme-li se o sféru výš, tak jako já jsem převzal Gotharda a provedl ho určitou obměnou, kdy jsem 
se snažil do něj promítnout svou představu, tak i po mně přijde někdo další a opět dojde k rapidnější 
změně. A tento krok je velmi důležitý. Stejně jako vyhořela Notre-Dame – kdo ji nezmíní viďte, ale 
ono je to tak vděčné téma a obraz k popsání čehokoli – tak stejně jako Notre-Dame bychom měli 
jednou za čas nechat vyhořet vnitřek a pomocí zachovaného zdiva vybudovat něco nového. Důležité 
je částečně vycházet z předchozího, ale zároveň se nebát škrtnout sirkou. A teď ta aplikace do života. 
I v něm je potřeba zabít dosavadní představy například o Bohu a s pomocí předchozí zkušenosti ho 
poznat jinak, nově, snad i lépe.
Dovolil bych si Vás touto cestou povzbudit a poděkovat Vám, že se společně s Vámi můžu o oboje 
pokoušet a nebát se přitom kráčet tím oparem po dohašeném požáru.

Jakub
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OPRAVY A REKONSTRUKCE

Rekonstrukce fary
V neděli 7. dubna 2019 odpoledne byly všem farníkům zpřístupněné všechny místnosti nově zre-
konstruované farní budovy. Protože ne všichni mohli v tento čas přijít, několik fotografií tyto pro-
story přiblíží i ostatním.
V neděli 26. května 2019 přijde do farnosti apoštolský nuncius arcibiskup Mons. Charles Daniel 
Balvo, aby komunitní (farní) centrum požehnal předtím, než se začne naplno využívat. Společná mše 
svatá bude slavena v 10:30, v tento den proto odpadá první nedělní mše v 9:00.
V čase psaní tohoto příspěvku probíhá jak odstraňování nedodělků a zjištěných závad, tak i další 
fakturace dodavatelské firmě AMO.
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AKTUALITY

Přijetí M. Hladíka mezi kandidáty kněžství
/4. 5.
Během již 18. arcidiecézní poutě za duchovní 
povolání na Svaté Hoře bude kardinál Dominik 
Duka přijímat mezi kandidáty jáhenství a kněž-
ství několik bohoslovců. Bude mezi nimi i bube-
nečský bohoslovec Michal Hladík. Hlavní poutní 
mše svatá, při níž bude obřad probíhat, se koná 
v 11.30 hodin u venkovního Korunovačního oltáře. 

Pouť ke Sv. Gothardu
/5. 5.
Hlavní svátek našeho kostela a celého farního 
společenství – to je důvod, proč zůstat tento 
víkend v Praze, pozvat své příbuzné a kama-
rády, přijít společně nejdříve na mši svatou a 
po ní se přesunout do stanu v kostelní zahra-
dě, kde bude možnost společného jídla a pití 
(kdo co přinese). Spolu s námi bude P. Jiří Kor-
da, jenž v Bubenči sloužil bohoslužby v letech 
2009–2011. Poutní mše svatá je v 10:30, pokrmy 
a nápoje se ve stanu přebírají v čase 9:30–10:15.    

Setkání akolytů
/7. 5.
I když se toto setkání týká pouze akolytů, je 
důležité, aby i ostatní farníci věděli, že nejde 
pouze o to, aby někdo pomohl knězi při roz-
dávání svatého přijímání; Vojta, Ondra, Petr, 
Michal a nově také Kuba jsou zde proto, aby 
byli připraveni sloužit eucharistii – tedy kdy-
koli, kdy bude potřebné, aby se Pan Ježíš mohl 
dostat i ke starým a nemocným farníkům. 

Májové pobožnosti
/10., 17., 24. a 31. 5.
Květen není pouze měsícem lidské lásky a zamilo-
vaných párů, ale také měsícem lásky a zamilování 
k Ježíšově matce; právě o ní budeme meditovat 
a jejím prostřednictvím se k Bohu modlit u Sv. 
Gotharda po čtyři květnové pátky od 17:00. 

Sbírka na arcidiecézi
/19. 5.
Tzv. svatojánská sbírka na pražskou arcidiecé-
zi představuje jeden z několika podílů farníků 
ze všech farností na výdajích pražského arci-
biskupství. Peníze, vysbírané v kostelích tuto 
neděli, tedy nezůstávají na účtech farností, ale jsou 
přeposlány na konto AP a dál použity na jeho provoz. 

Noc kostelů
/24. 5.
Otevřeme nejen svůj kostel, ale také sami 
sebe, naše společenství, a především naše srdce 
pro ty, kteří se o letošní Noci kostelů vydají 
na pouť napříč různými chrámy? Poznají pře-
devším hledající lidé křesťanství nejen v ka-
menech či uměleckých dílech, ale především 
v nás věřících? Potřebujeme každého, kdo je 
ochoten o této noci být k dispozici, přihlaste 
se prosím na nockostelu@farnostbubenec.cz.

Požehnání farního centra
/26. 5.
„Bez Božího požehnání marné je lidské 
namáhání,“ tak zformulovali životní moud-
rost a zkušenost naši předkové. Farní centrum, 
které má a bude sloužit celé farnosti, uvítá 
v neděli 26. května velmi vzácného hosta, 
papežského vyslance arcibiskupa Mons. Charlese 
Balvo, jenž mezi nás přijde, aby požehnal nově 
zrekonstruované faře i celé farnosti. V tuto neděli 
bude opět pouze jediná mše svatá, a to v 10:30.  
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HISTORIE

Boční oltář
Dnešní boční oltář Božského Srdce Páně na epištolní straně kostela byl původně zasvěcen sv. Janu 
Nepomuckému a sv. Antonínu Paduánskému, ke změně zasvěcení došlo v blíže nezjištěné době, nyní 
se na oltáři místo původní sochy sv. Antonína a obrazu se sv. Janem Nepomuckým nachází socha 
Božského Srdce Páně od kutnohorského řezbáře Františka Charváta (1886–1954) z roku 1924, která 
byla původně určena pro protějškový oltář na druhé (evangelijní) straně chrámu, kde se také socha 
dlouhá desetiletí skutečně nacházela.

Konstrukce oltáře koresponduje s bývalým hlavním oltářem, jeho menza je rovněž tumbová a zdobe-
ná zlacenými festony, na menze spočívá predela (část oltáře oddělující menzu od retabula – viz před-
chozí číslo Gotharda), na níž se nachází tabernákulum, sloužící dnes jako svatostánek, tedy skříňka 
pro uchovávání ve mši proměněné eucharistie. Na tuto skutečnost upozorňuje červené světlo zvané 
věčné, jelikož hoří jako jediné i poté, co jsou zhasnutá ostatní světla v kostele a vypíná se pouze tehdy, 
když je svatostánek prázdný, což se pravidelně děje na Zelený čtvrtek, když se má proměňovat nové 
množství hostií.
Predela na tomto oltáři nese pilíře zdobené tzv. penízkovým dekorem, retabulum je ukončeno 
obloukovitě a doplněno kartuší obvinutou ratolestmi růží. Nástavec v podobě štítu s pravoúhle 
zalamovanými volutami ve tvaru řeckého meandru nese urnové vázy s růžemi a rozetu s vlající stuž-
kou. V samém vrcholu je pak zeměkoule s jetelově ukončeným křížem a dvojice andělských hlaviček.  
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úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle

17:30
17:30
6:30

17:30
9:00 a 10:30

/Mše svaté
v kostele sv. Gotharda

čtvrtek 14:00–16:30

/Úřední hodiny v kanceláři
a otevřený kostel

zpovídání
zkouška sboru
úklid kostela
modlitba růžence
biblický večer

/Náboženství dětí
skupina A
skupina B
skupina C

30 minut přede mší (kromě neděle)
pondělí 19:00

úterý 8:00
úterý 17:00

středa 18:15

pondělí 15:00
úterý 15:45

středa 17:30

/Pravidelné aktivity

prvopáteční výstav Eucharistie  /17:00
nová setkávání hledačů /18:30

pouť ke Sv. Gothardu (P. Jiří Korda) /10:30
setkání akolytů /17:30 

májová pobožnost /17:00
svatba Vernerová–Vyšohlíd (NSP Vinohrady) /14:00

příprava na biřmování V. /15:00
příprava rodičů ke křtu /17:00

příprava na manželství II. /18:30
křest Cristian Kotrba /11:30

sbírka na pražskou arcidiecézi /9:00, 10:30
Noc kostelů /17:00–23:30

požehnání farního centra /10:30

3. 5.
3. 5.
5. 5.
7. 5.
10., 17., 24. a 31. 5.
11. 5. 
12. 5.
12. 5.
14. 5. 
19. 5.
19. 5. 
24. 5. 
26. 5.  

/Akce měsíce

Ekonomické okénko
Informace o aktuálním stavu rekonstrukce farní budovy 

a dalších opravách v naší farnosti naleznete na straně 9. 

Výše darů na rekonstrukci v dubnu 2019: 43.755.- Kč

Přispívat na splátku půjčky (rekonstrukce fary) lze trojím způsobem:
a/ pravidelnou měsíční platbou: 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 vari-
abilní 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

+FARNOS
BUBENEČ


