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SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,
kdy jsme kdo a koho slyšeli naposled veřejně se omluvit? 
Přitom nejen teoreticky, ale i zcela reálně vidíme a vní-
máme na druhých chyby a omyly, někdy docela velké 
a vážné. Přesto se poslední desetiletí stalo trendem, že 
se nejen žádný veřejný činitel a představitel, ale ani ni-
kdo jiný zkrátka nahlas neomlouvá. 

Znamenalo by to totiž, že se v tu chvíli na něj začne 
ukazovat ze všech stran a nebude chybět celá řádka 
těch, kteří začnou vykřikovat, aby z té chyby vyvo-
dil důsledky, odstoupil, odešel, zaplatil, zmizel… 
A široko daleko (a hlavně dlouho) se bude mluvit 
nikoli o tom, že si dotyčný umí přiznat chyby a 
umí se omluvit, ale o těch chybách a omylech. Ně-
jaká slova o trámu ve vlastním oku a stéble v oku 
druhého – komu to vlastně dnes ještě něco říká?
A přitom každou mši vyznáváme, že „často hřeší-
me – myšlením, slovy i skutky…“ Pokud je to ale 
pravda, neměly by z našich úst stejně často zaznívat 
i omluvy? Hřích totiž není pouze provinění vůči 
Bohu, ale i vůči člověku. Nakonec právě za tyto 
skutky vůči člověku budeme na Božím soudu bráni 
na zodpovědnost. Co jsme udělali či neudělali dru-
hým. Zejména, když na něco čekali. Na chleba, na 
sklenku vody, na úsměv, na pozornost, na sedadlo 
v tramvaji. Anebo na omluvu. A – dočkali se? 
„Pane, a kdy jsme tě viděli jako čekajícího – na ten 
chleba, sklenku vody, úsměv, pozornost, sedadlo 
v tramvaji nebo na tu omluvu…?“ Odpověď Pána 
Ježíše na tyto výmluvu dobře známe.
A přesto se neomlouváme ani my v církvi. Ještě tak 
od druhých ji umíme očekávat a vyžadovat. Ale za 
co bychom se měli omlouvat my? Jeden druhému, 
kněz farníkům, farníci knězi, farář biskupovi, bis-
kup faráři… Pokud však taková omluva nezazněla 
několik let (nebo nikdy), znamená to, že si dotyčný 
nebo my špatně zpytujeme svědomí. Protože for-
málně sice říkáme, že hřešíme často, ale ve skuteč-

nosti jsme zároveň přesvědčeni, že zase až tak často 
to není. Pokud vůbec…
Přitom omluvě a odpouštění je věnována velká část 
evangelijní zvěsti. Dokonce nejen to: k pravdám 
naší víry patří i vyznání, že Ježíš (i když sám nevin-
ný) vzal na sebe naše, moje hříchy. Vzít je na sebe 
znamená, že nechal na sebe kydat špínu, nechal se 
nespravedlivě obvinit, dovolil, aby ho považovali za 
zločince. Také mezi těmi, kteří dospěli do svatosti, 
nalezneme nemálo těch, kterým byly vylhaně při-
pisovány různé špatnosti, jak to nalezneme i 
v 5. kapitole Matoušova evangelia. Současně s ne-
pochopitelným požadavkem, že se v takových situ-
acích máme radovat a jásat.
Ve srovnání s tím je jiný požadavek, abychom bě-
želi včas za druhými a omlouvali se jim, abychom 
nečekali, až druzí přijdou za námi, ale my šli za 
nimi, vlastně pohádka. A přitom se nám – ano, 
ani nám věřícím, ani nám kněžím – to udělat ne-
chce. I já jsem původně chtěl tady psát o úspěších 
v loňském roce a na co se v roce 2019 hodně těším. 
V posledních dnech jsem si však velmi intenzivně 
uvědomoval, že ve farnosti se nejen hodně věcí po-
vedlo, ale některé věci nevyšly; nejen přibylo hodně 
nových lidí, ale také nějací od nás odešli. A beze-
sporu i kvůli mně. Chci tedy veřejně říct, že je mi 
toho líto a budu se modlit, abych je nadále měl 
rád. Aby v naší farnosti měli vždy otevřené dveře. 
A abych v dalším roce neztratil nikoho z těch, kteří 
mi byli svěřeni.
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Letošní zkouškové období bude pro mne nicmé-
ně specifické ještě něčím jiným, než jen zkouš-
kami z teologických předmětů po dvou letech 
studia převážně filosofie. Během druhého dne 
zkouškového odlétám na čtrnáct dní na Světo-
vé dny mládeže do Panamy. Spolu se 160 Čechy 
a přibližně stejným počtem Slováků tam mezi 
ostatními národy budeme hledat cestu k sobě, 
k místním, k Bohu a všechny, které necháme 
doma, poneseme v modlitbách s sebou.
Už teď se těším, až se s Vámi budu moct podělit 
o zážitky, postřehy a fotky. Napadlo mi ale, že 
bych Vám mohl něco napsat už dopředu :-).
V Panamě žije 4,1 mil. lidí na území o rozloze 78 
200 km², přičemž Česko má téměř identických 
78 866 km². Teplota vzduchu během setkání 
bude mezi 25 a 30 stupni Celsia s vlhkostí vzdu-
chu kolem 70%. V Panamě se mluví španělsky a 
z 10% anglicky.

První týden strávíme ve farnosti Pražského Je-
zulátka v diecézi Colón Kuna Yala a na začátku 
druhého týdne přejedeme do hlavního města 
Panamy, kam za všemi poutníky z celého světa 
přiletí papež František.
Čeká nás tam toho opravdu hodně a těším se 
i proto, že jsem v rámci úzkého organizačního 
týmu dostal na starosti organizaci liturgie při 
českých programech.
Je to sice z Prahy daleko (ve vzduchu jednou 
cestou strávím více než 16 hodin), ale přesto 
bude mnoho možností, jak o sobě vědět. Rádio 
Proglas, TV Noe, web (panama2019.signaly.cz) 
a sociální sítě setkání (twitter.com/wyd_en nebo 
facebook.com/svetovednymladeze) pojedou jistě 
na plné obrátky ;-).
Do odletu se však ještě uvidíme. Požehnané Vá-
noce a celý nadcházející rok 2019.

                    Michal

BOHOSLOVEC

Milí farníci,
přiblížilo se zkouškové období – čas nervů a zkoušení 
trpělivosti na obou stranách stolu. V polovině třetího 
ročníku mě čeká devět zkoušek a největší vichr mám 
z Fundamentální morálky a Trinitární teologie. Až to 
bude za mnou, dám vám vědět ;-).
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Stejně jako máme ve svých diářích zanesena data svátků a narozenin našich nejbližších, uvádíme zde data 
největších slavností a významných dnů v životě církve a naší farnosti. Proto si již nyní na začátku roku 
2019 můžeme do kalendářů poznamenat, že je to příležitost, jak se sejít a být spolu. 
V kostele při mši svaté i před kostelem (a časem i na faře) po ní. Tučně jsou uvedeny zasvěcené dny.

/V celé církvi
1. ledna 2019  úterý  Panna Maria, Matka Boží (Nový rok)
6. ledna 2019  neděle  Zjevení Páně (Tři králové)
6. března 2019  středa  začátek postní doby (Popeleční středa)
19. března 2019  úterý  sv. Josef
25. března 2019  pondělí  Zvěstování Páně
14. dubna 2019  neděle  Květná neděle
19. dubna 2019  pátek  Velký pátek
21. dubna 2019  neděle  Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoce)
28. dubna 2019  neděle  neděle Božího milosrdenství
30. května 2019  čtvrtek  Nanebevstoupení Páně
9. června 2019  neděle  Seslání Ducha svatého
16. června 2019  neděle  Nejsvětější Trojice
20. června 2019  čtvrtek  Těla a Krve Páně (Boží Tělo)
28. června 2019  pátek  Nejsvětější Srdce Ježíšovo
29. června 2019  sobota  sv. Petr a Pavel
15. srpna 2019  čtvrtek  Nanebevzetí Panny Marie
1. listopadu 2019 pátek  Všech svatých
24. listopadu 2019 neděle  Ježíše Krista Krále
1. prosince 2019  neděle  začátek adventu (1. adventní neděle)
9. prosince 2019  pondělí  Neposkvrněné početí Panny Marie
25. prosince 2019 středa  Narození Páně (Vánoce)

/V České republice
5. července 2019 pátek  sv. Cyril a Metoděj
28. září 2019  sobota  sv. Václav

/V naší farnosti
5. května 2019  neděle  sv. Gothard
18. října 2019  pátek  posvěcení kostela sv. Gotharda (1801)
20. října 2019  neděle  udílení biřmování
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PRO DĚTI
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BIBLICKÝ VEČER

9. 1.
MOUDROST

16. 1.
IZÁK A ABÍMELEK

23. 1.
IZÁKOVO 

POŽEHNÁNÍ 
JAKUBOVI

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:

30. 1.
JAKUBŮV SEN

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.

Moudrostí oplývají králové a Honzové v pohádkách, 
ale přesto moudrost není něčím smyšleným, čeho 
v reálném životě nelze dosáhnout. Z mudroslovných 
knih Písma víme, že základním impulzem k moud-
rosti je bázeň před Hospodinem a že má více rovin. 
Kdo je moudrý, tomu je vlastní praktické umění žít.
Biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

Jako bychom to již kdysi četli: nejenže se Izákovi pastýři 
hádají stejně jako Abrahámovi, ale i předcházející udá-
lost, kdy Izák před králem zatají, že Rebeka je jeho man-
želka, a vydává ji za svou sestru, je téměř identická s tou, 
jakou zažil jeho otec. Navíc zde vystupuje Abímelek. Jde 
o téhož krále, s nímž uzavřel smlouvu už Izákův otec?
Genesis 26,1-35

Izák je na smrtelné posteli a chystá se požehnat své-
mu prvorozenému. Proč však jeho manželka Rebe-
ka navede mladšího Jakuba, aby otce podvedl? A 
proč se Jakub, jemuž je v té době již čtyřicet let, nechá 
matkou ovlivnit? Zápletka s ukradeným prvorozen-
stvím tak pokračuje v ukradeném požehnání. Ezau 
se rozhodne, že po smrti svého otce Jakuba zabije.  
Genesis 27,1-28,9

Jakub je na útěku a zastavuje se na pohanském posvát-
ném místě. Před spaním si klade pod hlavu kámen – 
předmět, neobvyklý pro spánek, ale naopak obvyklý 
pro stavbu domu nebo chrámu. Následuje zvláštní sen, 
v němž po žebříku vystupují a sestupují Boží andělé. 
Co se mu to vlastně zdá a jak si tento sen vysvětlí? Úry-
vek z Bible poukazuje na založení poutního místa Bétel.
Genesis 28,10-22



SLOVO KE MŠI SVATÉ
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Ticho a mlčení
Ticho a mlčení sehrávají v náboženském životě velmi důležitou roli. Doprovázejí především takové 
okamžiky, kdy člověk čeká na Boží odpověď nebo když má uvažovat nad tím, co Bůh právě řekl nebo 
vykonal. I při mši svaté máme několik takových chvil, kdy bychom měli zachovávat a dodržovat 
mlčení. 
První a velice důležitý okamžik je před začátkem mše. Jakkoli se na ní setkáváme se známými, které 
pochopitelně pozdravíme, vzájemné rozhovory s nimi bychom měli odložit po skončení mše a přede 
mší se spíše zamýšlet nad tím, koho jsme přišli poslouchat a zda jsme připraveni slyšet i náročné pasáže 
z Božího Slova. 
Druhým místem, kde má ticho velký význam, je 
při úkonu kajícnosti: usebrání se každého jednoho, 
který se pak bude veřejně vyznávat z mnoha hříchů 
– nechceme-li, aby z těchto slov byla pouhá forma-
lita, pak toto vážné a pro dnešní dobu neobvyklé 
vyznání musí vycházet z hlubokého nitra, z něhož 
musí vymizet hluk a spěch, a nahradit je má ticho 
a pokoj.
Třetí místo, na které si budeme i u nás dávat pozor 
víc než doposud, je po skončení čtení a výkladu Bo-
žího slova: pár minut před přímluvami můžeme a 
máme využít na to, aby v nás slyšené slovo doznělo 
a my si ze mše odnášeli aspoň jednu hlavní myšlen-
ku, kterou bychom chtěli v ten den realizovat.
A posledním, čtvrtým tichým okamžikem je chvíle po svatém přijímání. Tu můžeme rozdělit na dvě 
části: když přijmeme každý osobně, po návratu na své místo v kostele se doporučuje pokleknout 
a v tichu poděkovat Ježíši za jeho lásku, s kterou se v eucharistii odevzdává konkrétnímu člověku; po-
druhé pak, když skončí celý obřad přijímání, kněz, asistence i přítomný lid nechá v tichu ještě doznít 
zázrak opětovného příchodu Krista mezi nás a jeho živou přítomnost ve svátostech.       
    

III. JEDNOTLIVÉ ČÁSTI MŠE
 A) Úvodní obřady
46. Obřady, které předcházejí boho-
službě Slova, totiž příchod, pozdravení, 
úkon kajícnosti, Kyrie, Sláva na výsos-
tech Bohu a vstupní modlitba, mají 
povahu začátku, úvodu a přípravy.

Účelem těchto obřadů je, aby shro-
máždění věřící vytvořili společenství a 
dobře se připravili ke slyšení Božího slo-
va a k důstojnému slavení eucharistie.
Při některých bohoslužbách, které 
se podle liturgických knih spojují se 
mší, se vstupní obřady vynecháva-
jí nebo konají zvláštním způsobem.

/Pokračování Všeobecných pokynů k římskému misálu:
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PŘEDSTAVUJEME

Milí farníci,
když se mě pan farář před dvěma lety zeptal, jestli bych 
nebyl ochotný stát se mimořádným služebníkem eu-
charistie, jehož služba spočívá v pomoci při podávání 
sv. přijímání v kostele, nebo    popřípadě v nesení svá-
tosti k nemocným domů, nevěděl jsem, jak odpovědět. 
Říkal jsem si, že jsem na to ještě moc mladý, že nejsem 
dostatečně vyzrálý a připraven přijmout tak důležitou 
službu. Ale pak jsem si uvědomil, že pokud mohu 
jakkoli pomoct farnosti a sloužit církvi, měl bych být 
schopen říct ano. I když jsem nevěděl, co tato služba 
bude všechno obnášet, a i když jsem věděl, že opravdu 
nejsem a nikdy nebudu hoden toho, abych podával 
samotné Kristovo tělo, odpověděl jsem na tuto prosbu 
ano.
A tak už druhým rokem asistuji otci Milošovi při po-
dávání sv. přijímání. Nejsem na to ale, jak jistě víte, 
sám. Touto službou jsou u nás ve farnosti pověřeni i 
Ondřej Fajstavr, Petr Bláha, a když je potřeba, vždy 
rád a ochotně pomůže i náš bohoslovec Michal Hladík 
nebo Michael Vačkář, který kvůli tomu k nám dojíždí přes celou Prahu. Chtěl bych jim proto všem touto 
cestou moc poděkovat, že takto pomáhají naší farnosti a že i často kvůli této službě mění své programy.
Díky svátosti Eucharistie a toho, že jsem byl pověřen podávat tuto svátost věřícím, si lépe uvědomuji dů-
ležitost a nutnost reálné Boží přítomnosti v mém životě. Že nejde jen o víru na úrovni rozumu, myšlenek 
a představ, ale především o blízký a skutečný vztah s Bohem. A při příjímání přece zveme samotného 
Boha do našeho srdce, do našeho života, aby nás proměnil a skrze nás, jak často slyšíme, šířil Boží králov-
ství zde na Zemi. To se mi hezky říká, ale je pak otázkou, jestli jsem toho schopen a jestli si to opravdu 
uvědomuji. Myslím, že tam mám ještě velké rezervy, ale právě díky vám, kteří při mši chodíte ke sv. při-
jímání, jsem schopný lépe pochopit, co se právě odehrává. Vy jste pro mě velkou posilou a povzbuzením, 
abych se snažil se proměnit, říct Bohu ano a věřil v to, že skrze mě může Bůh, kterého přijímám a kterého 
mohu podávat i vám, ve světě konat.
Na závěr bych chtěl poděkovat otci Milošovi za to, co všechno pro farnost dělá a že nás vede k tomu 
správnému cíli. Chtěl bych poděkovat i vám farníkům, že jste mě neodsoudili za to, že vlastně někdo 
jako já v kostele podává sv. přijímaní a že i vy se snažíte do svého života pouštět Boha, aby skrze vás dělal 
ve světě divy!

Vojta Dynybyl
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OPRAVY A REKONSTRUKCE

Co se stalo na stavbě za poslední měsíc?
Bylo dokončeno vložkování komína, spalinová cesta byla převzata revizním technikem. Na budovu 
byly vráceny repasované žlaby; na místech, kde před rekonstrukcí chyběly, byly zhotoveny jejich 
repliky.
Byl instalován hlavní uzávěr plynu, na rozdíl od předchozího stavu tentokrát v zemní soupravě. 
V budově jsou již osazeny nové plynoměry do niky v mezipatře (v místech, kde se předtím nacházel 
jediný záchod fary) a zprovozněn plynovod, čímž se umožnilo topení uvnitř budovy (na náklady 
stavební firmy). Při jednání s Pražskou plynárenskou vyšlo najevo, že se v příštím roce budou předě-
lávat na Krupkově náměstí všechny přípojky, včetně té, která vede na faru a do kostela. Naší žádosti, 
aby tyto práce, které jdou za pražskými plynaři, byly realizovány v součinnosti s našimi pracemi a 
nemuselo se příští rok rozkopat to, co letos upravíme, nebylo vyhověno.
Venkovní práce dále pokračovaly v úpravě opěrné zídky před farou (u nájezdu do kostelní zahrady), 
přitom však byly zjištěny nečekané problémy: předchozí zídka byla v minulosti postavena přímo na 
kameninovou trubku kanalizace, čímž došlo k jejímu prasknutí (pravděpodobně již během tehdej-
ších prací nebo krátce po jejich skončení), navíc nová plastová trubka byla bez další izolace volně 
vložena do kameninové, čímž docházelo po léta k úniku kanalizačního odpadu z kostela. Práce na 
rekonstrukci fary byly tedy neplánovaně navýšeny rovněž o práce na tomto venkovním úseku kana-
lizace.
Z důvodu poklesu teplot bylo pozastaveno natírání venkovní fasády, a jedním z důležitých bodů 
jednání je proto případné odsunutí původního termínu dokončení stavby, aby mohly být nátěry 
dokončeny v bezpečné požadované teplotě.
V uplynulém měsíci byly stavební firmě uhrazeny tři faktury v celkové výši 1.291.767,38.- Kč.

Projekt „Stavební úpravy fary na komunitní
centrum u kostela sv. Gotharda v Praze 
Bubenči” je spolufinancován Evropskou unií.
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AKTUALITY
Výstav eucharistie
/4. 1.
I když si v provedeném průzkumu v roce 2017 
přálo pravidelnou společnou modlitbu nešpor více 
než 20 farníků, nakonec se nás v pátek večer přede 
mší svatou v uplynulém roce na modlitbu nešpor 
scházelo pouze pár, několikrát se dokonce nešpory 
nebylo s kým modlit. Proto v roce 2019 se tato 
společná aktivita (možná dočasně) ruší; naopak po-
měrně velký zájem vyvolala pravidelná prvopáteční 
adorace před vystavenou eucharistií. A tak i v roce 
2019 se můžeme sejít v kostele na adoraci už v pá-
tek 4. ledna před 17. hodinou.  

Tříkrálová sbírka
/6. 1.
Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá Charita 
České republiky. Výtěžek této celonárodní sbírky 
půjde například na materiální a potravinovou po-
moc nejchudším lidem v ČR, na poradnu Magda-
lénu, která pomáhá obětem násilí, nebo i na pod-
poru nemocnic v Ugandě. Kromě sbírky v neděli 
6. ledna na schodech kostela se některý všední den 
vydáme s koledníky i do ulic Prahy 6. Najde se ně-
jaký dobrovolník, který rád pomůže? Pokud ano, 
pište na neradova.tereza@centrum.cz.

Žehnání vody, křídy, kadidla (a zlata)
/6. 1.
Protože tři mudrci přinesli Ježíšovi podle evange-
lií dary v podobě zlata, kadidla a myrhy, právě na 
jejich svátek, tedy 6. ledna se již tradičně žehnají 
nejen byty a domy, ale i předměty, které k tomuto 
požehnání patří – svěcená voda, křída na nápisy 
nade dveře požehnaných příbytků (K+M+B+2019) 
a kadidlo, které symbolizuje modlitbu těch, kteří 
v požehnaném bytě či domě bydlí. Letos navíc bu-
dou požehnané rovněž veškeré zlaté či stříbrné pří-
věsky a předměty, které farníci na závěr mše svaté 
přinesou před oltář.

Úklid kostela po Vánocích
/8. 1.
Stejně jako před Vánoci, tak i po skončení vánoč-
ní doby je vhodné, aby se sešla farní rodina, pro 
kterou je kostel sv. Gotharda velmi důležitý, a spo-
lečně odklidila a vynesla stromky, uložila zpět do 

skříně stojany a osvětlení, pečlivě zabalila všechny 
figurky z betléma a poté umyla podlahu a vyluxo-
vala koberce. I když je použitý ženský rod, tou far-
ní rodinou je myšlen kdokoli – muž, žena, dítě… 
společně s panem farářem. Sejdeme se v úterý 8. 
ledna večer po mši svaté (tzn. cca v 18.30).  

Příprava k biřmování
/13. 1.
Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, 
tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen 
napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává pl-
nohodnotnou součástí církve. Zatímco východní 
křesťané je přijímají najednou, v latinské (římsko-
katolické) církvi je přijímáme postupně: po křtu je 
dítě nebo dospělý připravován k přijetí eucharistie, 
a když dosáhne věku rozlišování, může přijmout 
plnost slíbených Božích darů v biřmování. Povídá-
ní o tom, co je to ta plnost Božích darů, kdo je 
slíbil, ale i to, proč biřmování vlastně potřebujeme 
– to vše bude součástí naší společné přípravy, která 
začíná v neděli 13. ledna v 15 hodin.  

Koncert podané ruky
/27. 1.
Již tradičně se v době, kdy se mají věřící více zamýš-
let nad tím, co dělají pro jednotu křesťanů, 
v Bubenči koná koncert, který může potěšit nejen 
nás od Sv. Gotharda, ale i všechny, kteří přijmou 
naše pozvání. A pozvánka putovala do všech křes-
ťanských farností a sborů na Praze 6: katolických, 
pravoslavných, evangelických, starokatolických či 
husitských. Po cca hodinovém koncertu, který opět 
připravují Jana a Václav Siberovi z pražské Opery 
ND (a jejich hosté) si podáme ruce, abychom as-
poň takto dali najevo, že nás rozdělení opravdu 
mrzí.

Nová podoba webových stránek
Od Vánoc 2018 funguje nová podoba webových 
stránek, za které vděčíme mladému nadšenci Do-
minikovi Medalovi. Ten na nich několik měsíců 
poctivě pracoval a výsledek můžeme posoudit 
všichni na adrese www.farnostbubenec.cz. Máte-li 
nějaké připomínky nebo návrhy, adresujte je na 
farní e-mailovou adresu (poslední strana časopisu).   
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HISTORIE

Kostel sv. Gotharda v Bubenči
Dnes se budeme věnovat oknům v kostele, resp. světcům, kteří jsou 
na nich zobrazeni. V presbytáři (tj. v prostoru, v němž je postaven 
oltář a do kterého kdysi mohli vstupovat pouze kněží/presbyteři a 
jejich přisluhující) se nacházejí tři okna s rostlinnými motivy a kruho-
vými medailony s vyobrazením Panny Marie, sv. Josefa a sv. Antonína 
Paduánského.
V lodi najdeme podobné medailony s polopostavami sv. Gotharda, 
sv. Eduarda, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. Jiné prameny 
zpochybňují především medailon sv. Gotharda, jenž by byl v kostele 
zobrazen neobvykle nejen na hlavním oltáři, ale i v lodi.
Plocha oken je bohatě členěna rastrem ze čtverců a kvadrilobů, do 
nichž jsou vsunuty rozety a listové motivy. Výjimkou jsou dvě okna 
uprostřed kostela, zobrazující celé postavy světců: v jednom je Panna 
Maria, v druhém sv. Alois. Všechny vitráže oken pocházejí z roku 
1901, vyhotoveny tedy byly ke stému výročí posvěcení kostela. 
A právě toto výročí možná dává odpověď i na výše položenou otázku, 
zda se ti, kteří tenkrát zadávali zakázku (o níž prozatím nic nevíme), 
neinspirovali mj. patronátem kostela a farnosti a jako jeden ze světců 
pro okenní vitráže nebyl záměrně vybrán právě svatý Gothard.     
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úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle

17:30
17:30
6:30

17:30
9:00

10:30

/Mše svaté
v kostele sv. Gotharda

čtvrtek 14:00–16:30
/Úřední hodiny v kanceláři

zkouška sboru
modlitba růžence
úklid kostela
zpovídání
biblický večer
/Náboženství dětí
skupina A
skupina B
skupina C

pondělí 19:00
úterý 17:00

dle ohlášení v kostele
30 minut přede mší (kromě neděle)

středa 18:15

pondělí 15:00
úterý 15:45

středa 17:30

/Pravidelné aktivity

slavnost Matky Boží Panny Marie  /9:00, 10:30
prvopáteční výstav Eucharistie /17:00

Tříkrálová sbírka  /9:00, 10:30
žehnání vody, křídy, kadidla a zlata  /9:00, 10:30

úklid kostela po Vánocích  /18:30
sbírka na rekonstrukci  /9:00, 10:30

příprava na biřmování  /15:00
příprava rodičů ke křtu dítěte  /17:00

setkání rodičů prvokomunikantů  /18:30
příprava k manželství I.  /18:30

setkání ministrantů /15:00
zasedání pastorační rady /18:30

Koncert podané ruky  /17:00

1. 1.
4. 1.
6. 1.
6. 1.
8. 1.
13. 1. 
13. 1.
13. 1.
13. 1. 
15. 1.
20. 1. 
22. 1. 
27. 1.  

/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 prosinci 2018: 87.414.- Kč

Přispívat na rekonstrukci 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 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

+FARNOS
BUBENEČ

Některá setkání se po dobu rekonstrukce fary konají na adrese: 
ČCE – dr. Zikmunda Wintra 15, Praha 6 – Dejvice 


