
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vážení a milí farníci, 
 
od poloviny října, kdy jsem mezi vás ke 
Sv. Gothardu přišel, uplynulo pouze 
několik týdnů, přesto mě někdy 
přepadá pocit, jako bychom se znali již 
hodně dlouho. Dovolte mi proto, abych 
vám poděkoval za vřelé přijetí, jakého 
se mi tady v Bubenči dostalo a také za 
to, že jste po celá léta, kdy tady nebyl 
ustanoven sídelní farář, dokázali „držet“ 
farnost nejen po stránce materiální, ale 
především v tom hlavním poslání, které 
zde na zemi církev (a v ní každá farnost) 
má, a tím je žít Boží království a 
zprostředkovávat ho každému, kdo se 
s ním chce seznámit. 
Jakékoli společenství, tedy i to naše 
s Bohem, ať už zde na zemi anebo 
jednou ve věčnosti, není tvořeno pouze 
subjekty, které jsou v něm přítomné, 
ale hlavně a nadevšechno vztahy a 
atmosférou, která v něm vládne. Je  
nesporně důležité vědět, kdo je naším 

 
 
 
Pánem, jaké jsou hlavní pravdy naší 
katolické víry, ale kdybychom měli víru 
(a znalosti o ní) tak velkou, že bychom 
byli schopni hory přenášet, ale neměli 
bychom lásku, nejsme ničím. Jinými 
slovy, ztrácí smysl naše existence. 
A o to se chci spolu s vámi snažit. 
Liturgie, katechismus, bible, modlitba, 
pobožnosti – to vše, a ještě mnoho 
dalšího má být součástí našeho 
společného farního života. Ale cílem se 
to nesmí stát pro nikoho, kdo chce 
s Bohem doopravdy, nejen teoreticky 
žít.  V kostele či na faře se scházíme 
nikoli proto, abychom nějak uspokojili 
svůj duchovní život a náboženské cítění, 
ale proto, abychom se pak dokázali víc 
obětovat v každodenním životě, lépe 
rozuměli druhým, kteří jsou v jakýchkoli 
nesnázích a milovali i ty, kteří nás příliš 
v lásce nemají. 
Nepopírám, že nás společně čeká těžký 
úkol, a již nyní děkuji všem, kteří budou 
mít odvahu opustit zajeté koleje a vydat 
se se mnou do nové etapy bubenečské 
farnosti, kterou již přede mnou vedli 
mnozí velcí pastýři.

 



ADVENT 

Je to doba přípravy, a příprava vyžaduje mnohem větší angažovanost, přemáhání 
se, pracovitost. V adventu si uvědomujeme, na koho a na co se připravujeme. 
Příprava na Vánoce představuje v domácnostech pečení koláčků, koupi vánočního 
stromku a přemýšlení nad vhodnými dárky pro své blízké. Příprava na Vánoce 
v kostele znamená něco obdobného: vánoční úklid, stavbu stromů i betlému. 
Příprava na setkání s Ježíšem však kromě tohoto vnějšího představuje mnohem 
radikálnější činnosti, především z oblasti oživení a zintenzivnění vztahu k Bohu i 
k bližnímu, a to zcela konkrétně. Proto má význam každé adventní „cvičení“ a 
předsevzetí, které nevede pouze k odříkání se, ale především k větší otevřenosti 
pro službu nuzným a potřebným. Protože právě v nich máme poznat Ježíše, 
přicházejícího i dnes mezi nás na tento svět. 
 

ADVENTNÍ VĚNEC 

Kruh věnce naznačuje propojení, svíčky bdělost. Jeho požehnání v konkrétní 
farnosti zase připomíná nejen nadpřirozený vstup Boha do žehnajícího aktu, ale 
také do toho společenství, s nímž máme být spojeni vírou, láskou a nadějí a kam 
právě tyto božské ctnosti přicházíme pravidelně pěstovat.  Pro věřící se pak 
adventní věnec nemusí stát pouhou ozdobou bytů a kanceláří, ale místem, u 
něhož se ten kruh i to požehnání stávají reálnými: u adventního věnce se mohou 
sejít blízcí, aby si tam společně vypili kafe nebo sklenku vína a prohodili pár slov, 
věřící by se krom toho mohli (nebo měli?) u něj pravidelně scházet, aby si 
v adventu společně přečetli Svaté Písmo, pomodlili, ale také popovídali o víře a o 
Bohu. 
 

RORÁTY 

Důležitou charakteristikou rorát bylo brzké ranní vstávání, aby běžný pracující 
člověk začal v této zvláštní době příprav na Ježíšovo narození aspoň některý den 
setkání s ním v Eucharistii. Hledaje smysl rorát proto není tak důležité ani dlouhé 
kázání ani zpívání tradičních zpěvů, ale ochota překonat sami sebe, zorganizovat si 
čas jinak, aby cestou do práce či do školy ten, kdo miluje Boha i bližního podle 
Ježíšova vzoru, se právě s ním a se spoluvěřícími přišel na začátku dne vzájemně 
povzbudit.  
 

MODLITBA RŮŽENCE ZA OTCE MICHALA KIMÁKA 

Posledním místem působení otce Michala před jeho vážným onemocněním byla 
právě bubenečská farnost. Již více než rok leží bez známek komunikace 
v nemocnici a čeká na uzdravení anebo na odchod k Pánu Bohu. Tak, jako on 
sloužil a pomáhal nám, můžeme i my v adventu víc než jindy modlitbou a upřímně 
přinesenou obětí pomoct jemu.   



OTEC MILOŠ PŘEDSTAVUJE 
 

Farnost 
Je to společenství křesťanů, kteří pod vedením svého faráře 
kráčí pozemským světem k věčnému Božímu království. 
Kněží jsou od počátku Bohem obdarováváni různými 
charismaty, která odrážejí jejich vlastní spiritualitu, 
prostředí, z něhož vzešli a také intenzitu vlastního vztahu 
k víře a Kristu. Proto je tolik různých cest i v rámci katolické 
církve. Mým velkým vzorem pro kněžství i pastoraci je sv. Vincenc z Pauly, 
misionář žijící v klasické farnosti, avšak otevírající oči sobě i dalším k těm, kteří žijí 
na okraji zájmu církve i společnosti jako takové. Ne bezdůvodně se mu říkalo i říká 
misionář lásky. Je proto možné, že se do naší farnosti budou hlásit lidé méně 
konvenční, možná ne zcela odpovídající všem ideálům zbožnosti a katolické 
výchovy. Pokud přijdou, buďme prosím jako Kristus k nim otevření, zahrňme je 
pozorností, aby se s námi a mezi námi cítili doma. Možná se tak učíme žít Boží 
království, kam nás podle evangelia „předběhnou prostitutky a veřejní hříšníci.“    
 

Pastorační rada farnosti (Farní rada) 
Nejen existující, ale naprosto funkční bubenečská farní rada dokázala téměř 
nemožné: udržela kontinuitu a životaschopnost společenství nejen za poslední 
roky, ale snad ještě od dob P. Jaroslava Zrzavého. Za to (a nejen za to) jí patří velký 
dík a obdiv nás všech. Složení farní rady zůstává nezměněné až do října 2016, kdy 
proběhnou nové volby. Řádná zasedání PRF budou včas oznámena. 
 

Farní časopis Gothard 
Komunikace a informovanost nejen mezi námi, ale i mezi námi a vnějším světem, 
či jakýmkoli zájemcem o víru, o církve, o Boha, je v dnešní době obzvlášť důležitá, 
a tak navazujeme na krátké období našeho farního života, které představovalo 
vydávání časopisu FaGot a spouštěním nového projektu nazvaného jednoduše 
Gothard chceme být více v kontaktu a taky lépe informováni. Pravidelné vydávání 
farních listů však bude vyžadovat větší zapojení jednotlivých farníků; bližší a 
podrobnější informace budou zveřejněné v lednovém číslu Gotharda. 
 

Farní web www.farnostbubenec.cz 
Přechod společnosti do virtuálního, nebo aspoň digitálně-elektronického světa 
nelze jenom kritizovat nebo jím pohrdat. Je potřebné jej vzít jako fakt, v němž se 
pohybují zejména mladší lidé dnes již zcela samozřejmě. Právě v něm však se i my 
můžeme nejen prezentovat navenek, ale i nabízet se a své společenství jako dar 
pro všechny hledající, tápající a zraněné. I pro tuto webovou aktivitu budeme 
potřebovat několik ochotných a aktivních farníků.  
 

http://www.farnostbubenec.cz/


ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBA 2015/2016 
 

29. 11. 2015 neděle 9:00 1. neděle adventní žehnání věnců 

1. 12. 2015 úterý 17:30  růženec za P. Michala 

2. 12. 2015 středa 17:30   
3. 12. 2015 čtvrtek 6:30 sv. František Xaverský roráty 

4. 12. 2015 pátek 17:30   
6. 12. 2015 neděle 9:00 2. neděle adventní setkání s Mikulášem 

farní kafe 
8. 12. 2015 úterý 17:30 Neposkvrněné početí PM růženec za P. Michala 

9. 12. 2015 středa 17:30   

10. 12. 2015 čtvrtek 6:30  roráty 
11. 12. 2015 pátek 17:30   

13. 12. 2015 neděle 9:00 3. neděle adventní  
15. 12. 2015 úterý 17:30  růženec za P. Michala 

16. 12. 2015 středa 17:30   
17. 12. 2015 čtvrtek 6:30  roráty 

18. 12. 2015 pátek 17:30   

20. 12. 2015 neděle 9:00 4. neděle adventní  
21. 12. 2015 pondělí 16:00  stavba stromů a betléma 

22. 12. 2015 úterý 17:30  růženec za P. Michala 
23. 12. 2015 středa 17:30   

24. 12. 2015 čtvrtek 6:30  roráty 

24. 12. 2015 čtvrtek 24:00 půlnoční mše Česká mše J. J. Ryby 
25. 12. 2015 pátek 9:00 Narození Páně  

26. 12. 2015 sobota 9:00 svátek sv. Štěpána  
27. 12. 2015 neděle 9:00 svátek Sv. Rodiny obnova manžel. slibů 

29. 12. 2015 úterý 17:30  růženec za P. Michala 
30. 12. 2015 středa 17:30   

31. 12. 2015 čtvrtek 15:30 konec občanského roku Te Deum 

1. 1. 2016 pátek 9:00 Matky Boží Panny Marie Nový rok 
3. 1. 2016 neděle 9:00 2. neděle po Vánocích farní kafe 

5. 1. 2016 úterý 17:30   
6. 1. 2016 středa 17:30 Zjevení Páně žehnání vody a křídy 

7. 1. 2016 čtvrtek 17:30   
8. 1. 2016 pátek 17:30   

10. 1. 2015 neděle 9:00 svátek Křtu Páně  

11. 1. 2016 pondělí 16:00  úklid stromů a betléma 
 


