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Vážení a milí farníci,

SLOVO NA ÚVOD

jakákoli vědomost, jakékoli poznání, jakákoli
informace může mít nejen teoretický, ale i
praktický dopad na člověka. Když si například
uvědomíme, že si při řízení motorového vozidla
všímáme reklamy podél silnice, může následovat
další krok: je, či není dobré, abychom se v autě
rozptylovali byť jen periferním sledováním
obrazu nebo textu na billboardech? Protože je to
právě tento první vjem, jenž často podprahově
působí na bezděčné hodnocení poznávaného či
představovaného faktu. Líbí se nám? Nelíbí? Je to
zajímavé? Nebo naopak to působí nudně?

Aniž bych chtěl vynášet nějaké obecné úsudky,
zdá se mi, že tvůrci reklam na obchodní zboží,
služby či připravované sportovní nebo kulturní
akce jsou v uvědomování si potřebného public
relation (neboli PR) daleko před námi, kteří se
právem můžeme honosit tradičními hodnotami a
nesmrtelným bohatstvím ducha, který může
proměnit lidstvo a s ním celý svět.
Jasně, mezi všemi poutači najdeme i takové,
které nám stejnými prostředky a obdobnými
slogany nabízejí bohoslužby v některé
náboženské komunitě, potřebu pravidelně číst
Bibli, informují nás o konání světového setkání

mládeže nebo budování nového kostela. Je však
toto ta správná (nebo dokonce jediná) cesta?
Osobně mám za to, že více než vnější formu
bychom měli zkoušet nabízet obsah. A zde se
dostaneme do dilematu: Co je vlastně obsahem
naší víry a co prostředkem k jejímu šíření ve
světě? Jak nejvíce přiblížit světu, že tady jsme my,
kteří věříme v Boha a Bohu?
Určitě nejsem povolaný k tomu, abych tvrdil, že
znám odpověď, anebo dokonce k tomu, abych
druhým radil, jak na to. Pokouším se jen sám na
sobě vyhodnotit, co mě samotného v posledním
období nejvíce pozitivně oslovilo. Pomohly mi
k tomu dvě fotografie kostela sv. Gotharda. Obě
krásně nasvícené přirozeným světlem a obě
vytvořené z podobného úhlu. Rozdíl jednoho
a půl roku však byl znatelný: na té druhé jsou
u vstupů do kostela květináče s malými stromky
a kvetoucími pelargoniemi. Taková drobnost!
A přesto to už při příchodu do kostela vyvolá
u nejednoho pozitivní naladění.
Tato informace by však měla mít své
pokračování. V poděkování té, která to tiše nejen
nakoupila a upravila, ale každý týden ke kostelu
přijíždí, aby je zkontrolovala a zalila. Paní Jitka
Váchová. Skromná a nenápadná žena s velkým
srdcem a obětavostí. Pokud se najde dost farníků,
kteří mají ve svých domech možnost tento její
dar zazimovat, je velmi pravděpodobné, že se na
jaře budeme moct opět těšit jak z čerstvé zeleně,
tak z prvních květinových pupenů.
Stejně tak je pro příchozí důležitá atmosféra,
která vyzařuje z našich bohoslužeb a našeho
společenství. To je ten nejdůležitější reklamní
prvek, kterým lze oslovit každého, kdo má nejen
oči (tomu někdy může stačit krásně vybarvený
kostel a elegantní nasvícení interiéru) nebo uši
(toho může oslovit citlivé provedení varhanní
skladby nebo povedený výkon chrámového
pěveckého sboru), ale i duši. Ten bude prahnout
po pozitivním poselství, a to v jakékoli tíživé či
bolestné situaci.
I tato informace může zůstat v podobě teorie,
vůči níž nemusíme mít žádných námitek. Anebo
se ji pokusíme společně proměňovat do praxe. I
když máme tisíc důvodů k rozčilení, zlobě, hněvu
či uraženosti, pokusme se být k sobě laskavější a
trpělivější. Sám se tomu chci spolu s vámi učit.
Aby nezůstalo pouze u napsaného slova.
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Milí farníci,

BOHOSLOVEC

na irském počasí je jedna krásná věc. Málokdy prší
celý den v kuse. Ano, je pravdou, že tu prší skoro
každý den, ale s přestávkami. A co že je na tom
krásné? Když to člověk přijme (nic jiného vám ani
nezbývá), tak je to skvělou pomůckou, jak se naučit
začínat znovu po „prohraných bitvách“. Vím, že
jako déšť zanedlouho ustane a budu moct vyjít ven
vyhlížet slunce mezi mraky, tak podobně vím, že nic
není ztraceno natolik, abych nemohl začít znovu. A
třeba vlastně hned…
Ve škole je to docela nářez. Nároky jsou tu sice
docela podobné jako v Praze, nicméně udržet
pozornost při výkladu, chytat kontext a psát si
poznámky dá pořádně zabrat. K mému potěšení tu
však vyučovací hodina trvá 60 minut na rozdíl od
90, na které jsme zvyklí na českých vysokých
školách, a tak si často říkám, že za hodinu už „pršet“
nebude ;-).
Život tu ale není pouze o škole. Je o modlitbě, která
nás nese, je o společných chvílích v refektáři při
společném jídle, je o pátečním odpoledním fotbalu
nebo o společných výletech či posezeních u piva. Je
o naslouchání jeden druhému.
Když jsem zmínil modlitbu, která mě nese, myslím
tím i tu svoji za vás a tu vaši za mě. Moc za to děkuji!
Je neděle odpoledne a právě přestalo pršet. Jdu
proto vyhlížet slunce mezi mraky. To, které snad
svítí i v Bubenči.
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KURÝR

ZAGREB/HR
Bubenečským farníkům posíláme moc pozdravů
ze Záhřebu a obrázek katedrály Nanebevzetí Panny
Marie a svatého Štěpána a Ladislava.
Helena, Alžběta, Matěj a Jakub Marešovi

KAUAI /US
Srdečný pozdrav z dovolenky z krásneho
ostrova Kauai farníkom od Sv. Gotharda posielajú
Paľo, Matej a Adam Ligasovi

ŠUMAVSKÁ JEZERA /CZ
Pozdrav a vzpomínku všem z podzimní Šumavy posílá
Jarmila Hladíková
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KURÝR

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

MATTINATA /IT
Zasíláme vám mnoho krásných pozdravů
z naší pozdní dovolené.
Ondřej + Jana (Fajstavrovi)

HOSTÝN /CZ
Posíláme vám moc pozdravů a vzpomínek od Panny Marie! Vaši
Terezie + Prokop + Kryštof (Sedláčkovi), Anna + Adam + Františka + Jeremiáš (Podojilovi),
Dáša + Vojtěch + Matěj + Vojta + Barbora + Veronika + Benedikt + Tom (Dynybylovi)

OLOMOUC /CZ
Tres faciunt collegium: JUDr. B. Smyčka,
Ing. J. Veselý, Ing. V. Vlček a konstatuje,
že maturitní srazy, rok 1947, dneškem končí.
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BIBLICKÝ VEČER

Sedm let hladu je dlouhá doba, a i když Jakub odmítá na cestu do Egypta pustit nejmladšího syna
Benjamina, tentokrát nemá na výběr. Bratři se před Josefem nemohou objevit bez něho. Nezbývá než
věřit Bohu, že je bude doprovázet. Zatímco Josef své bratry poznává, oni jeho nikoli. Může tento Bohem
vedený muž použít lest, aby vyzkoušel, zda se jeho bratři mezitím změnili? Do Benjaminova vaku nechá
ukrýt svůj kalich, aby ho pak obvinil z krádeže.
Genesis 43–44

6. 11.
DRUHÁ CESTA DO

EGYPTA

Rychle složili vaky na zem a každý otevřel svůj.
On je postupně prohledal, od nejstaršího po
nejmladšího. Pohár se našel v Benjaminově
vaku. Tehdy si roztrhli šaty, každý naložil vak na
svého osla a vrátili se zpátky do města.

Nejde pouze o dramatický zvrat v dosavadním příběhu o Josefovi, ale o důležité poselství, které Bůh
zjevuje svému vyvolenému lidu, ať už jde o Izraelity anebo o nás, pokřtěné katolíky. Na počátku celého
spletitého vyprávění je bratrský spor, na jeho konci upozornění: „Cestou neveďte spory!“ Co jiného by
mělo doprovázet i nás na životní cestě než právě Boží Slovo?
Genesis 45

13. 11.
SMÍŘENÍ S BRATRY

Josef řekl svým bratrům: „Já jsem Josef. Můj
otec je tedy naživu?“ Bratři však úžasem a
zděšením nebyli schopni odpovědi. Josef
bratry vybídl: „Pojďte blíž.“

Na rozdíl od předchozích dvou cest, kdy Izraelovo potomstvo odchází do Egypta jako žebráci, odkázáni
na milost tamních vladařů, tentokrát opouští zaslíbenou zemi jako vyznamenaná skupina lidí. Zdá se,
že Boží požehnání se naplňuje: nevyhynuli hlady, usmálo se na ně štěstí v dobrém postavení jejich
bratra. Co na tom, že je to jinde než v zemi, o níž Bůh řekl jejich předkům, že se stane jejich domovem?
Genesis 46

20. 11.
TŘETÍ CESTA DO

EGYPTA

Jakub tedy vyšel z Beršeby. Izraelovi synové
vezli svého otce, své děti a ženy na vozech,
které faraon poslal. Vzali s sebou i svá stáda a
svůj majetek, který získali v Kanaánu.

Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích
týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků.
Učíme se samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě
výkladu, jenž této poslední hodině v měsíci říjen předchází.
Genesis 42–46
Večer vede Patrik Benda

27. 11.
BIBLICKÉ SDÍLENÍ
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Postoj při mši

MŠE SVATÁ

I když nejpřirozenějším postojem člověka při liturgii je ten, který vnímá jako nejlepší pro svůj vztah
k Bohu, patří k určité náboženské pokoře přijmout ta stanoviska, která vysvětluje a požaduje samotná
církev. Vychází totiž nejen z pocitů, ale i z významu právě probíhajících liturgických částí, jakož i
z tradice, vlastní konkrétnímu katolickému obřadu.
Zatímco tedy u hledajících, nevěřících nebo jinověrců respektujme jejich vlastní svědomí, my ostatní
bychom se měli snažit přijmout to, co se nám předkládá jako správné a vhodné.
První vysvětlený postoj je
postavení se (tedy nikoli
sezení ani klečení): mešní
předpisy jej stanovují hned
po zahájení vstupní písně
(podle starobylého rituálu
se tak vítá příchozí) a dále
až po skončení úvodní
modlitby (sedáme si na
první čtení z Bible). Další
část, kdy stojíme, je
evangelium včetně zpěvu
Aleluja a verše, který je
k evangeliu logicky připojen. Stavíme se rovněž při vyznání víry a následujících přímluvách (protože
jsou přednášeny jménem celého společenství). S výjimkou klečení, o němž bude řeč později, se pak už
stojí většinu liturgie oběti, tedy od výzvy „Modleme se, bratři a sestry“…“ až do konce mše. K závěru
se sedá, když kněz ohlašuje aktuality ze života církve a farnosti anebo oznamuje, co následuje v dalších
okamžicích nebo dnech.
Nezapomeňme, že lavice ani židle v původních chrámech nebyly, ty v podmínkách Rakousko-
Uherska zavedla až císařovna a královna Marie Terezie. Do té doby se po celý čas mešní liturgie stálo,
a to i v historických obdobích, kdy mše trvala několik hodin.

43. Věřící ať sedí při čteních před evangeliem
a responsoriálním žalmu, při homilii a přípravě
darů;apodleokolností téžpřiposvátnémmlčení
po přijímání. Ať pokleknou k proměňování,
nebrání-li jim v tom nemoc, nedostatek místa,
množství přítomných či jiné rozumné důvody.
Ti, kdo při proměňování nepokleknou, ať udělají
hlubokou úklonu, když kněz po proměňování
pokleká.
Biskupskákonferencevšakmůžegestaadržení
těla popsané v mešním řádu přizpůsobit, podle
práva, svérázu a rozumným tradicím národů.
Bude však třeba dbát, aby odpovídaly smyslu
a charakteru jednotlivých částí mešní liturgie.
Kde je zvykem, že lid po skončení aklamace
Svatý klečí stále až do konce eucharistické
modlitby a před přijímáním, když kněz říká:

Hle, Beránek Boží, je chvályhodné to zachovat.
K dosažení jednoty v gestech a držení těla
při určitém konkrétním slavení bohoslužby mají
věřící poslechnout pokyny, které pronáší jáhen
nebo přisluhující laik nebo kněz, jak je to
stanoveno v misálu.

44. Ke gestům se počítají také tyto činnosti
a průvody: když kněz s jáhnem a přisluhujícími
přicházejí k oltáři, když jáhen před čtením
evangelia přináší evangeliář či knihu evangelií
k ambonu, když věřící přinášejí dary a když
přistupují k přijímání. Sluší se, aby se tyto činnosti
a průvody pojily s krásou a konaly se za
doprovodu zpěvů k tomu určených podle
norem stanovených pro každou z těchto
příležitostí.

Pokračování Všeobecných pokynů
k římskému misálu:
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PŘEDSTAVUJEME

Biblické večery
Čteme knížky, časopisy, různé zaručené i nezaručené informace, tištěné i elektronické. Čím dál více se
dostáváme do nebezpečí, že nedokážeme rozlišit, co je pravda a co lež, jaké zprávy jsou důvěryhodné a
jaké falešné (tzv. fake news). A v tomto moři napsaných slov je pro nás křesťany jeden jistý přístav. Nejde
o lidské, ale o Boží slovo. Bylo napsáno před mnoha lety a bez přiblížení doby, kdy vzniklo, a bez
autentického výkladu mu nemůžeme rozumět. To však neznamená, že ho nelze sdílet a vzájemně se jeho
působením povzbuzovat. S biblickými večery v Bubenči pomáhá Patrik Benda.

Četba Písma svatého nás učí pokoře i vědomí vlastní
jedinečnosti. Inspirované slovo Boží nenabízí – jako ostatně
žádná kniha – nějakou bezbřehou interpretační řeku (Buďte si
však především vědomi toho, že žádné proroctví v Písmu není
ponecháno soukromému výkladu. 2 Petr 1,20), zároveň se
specifickým způsobem obrací ke každému z nás.
Otec Miloš nás právě tomu na středečních biblických večerech
učí: jednotlivé starozákonní příběhy zasazuje do kontextu (Na
co jsou dlouhatánské, neúplné a vzájemně si neodpovídající
genealogické seznamy předků?), přibližuje jejich někdejší,
židovské čtení (Proč při Ježíšově zjevení u Tiberiadského moře
Šimon Petr a jeho druzi chytili přesně 153 ryb?), doplňuje
potřebné jazykové, geografické (Proč se není radno samo o sobě v Palestině otáčet při vedení pluhu?) i
archeologické (Jak mohl Jiftách Gileadský učinit tak neuvážený slib Hospodinovi?) poznatky, z titulu
učitelského úřadu církve nás vede k poučenému čtení svatého textu. Ruku v ruce s tím nás vybízí i
povzbuzuje k vlastnímu čerpání z Bible, k naslouchání Božímu slovu mířícímu k našim životům tady a
teď.
Nově chceme tento důležitý rozměr Písma podpořit samostatnými večery (vždy poslední středy
v měsíci), kdy nebude pokračovat výklad, ale s odstupem se budeme moci vrátit a vyjádřit k předchozím
„hodinám“. Nepůjde o nějaké sebeexhibice, „sezení anonymních bibloholiků“, kdo nechce, ať nemluví:
sebeučenější výklad však nepředá to osobní, konkrétní působení Božího slova na nás. Už u Adama
Hospodin usoudil, že „není dobré, aby člověk byl sám“. Chceme se učit naslouchat druhým i umět se
podělit o soukromě zažité, vzájemně se inspirovat.
Písmo svaté nás učí pokoře i vědomí vlastní jedinečnosti.

Čteme knížky, časopisy, různé zaručené i nezaručené informace, tištěné
i elektronické. Čím dál více se dostáváme do nebezpečí, že nedokážeme
rozlišit, co je pravda a co lež, jaké zprávy jsou důvěryhodné a jaké falešné (tzv.
fake news). A v tomto moři napsaných slov je pro nás křesťany jeden jistý
přístav. Nejde o lidské, ale o Boží slovo. Bylo napsáno před mnoha lety a bez
přiblížení doby, kdy vzniklo, a bez autentického výkladu mu nemůžeme
rozumět. To však neznamená, že ho nelze sdílet a vzájemně se jeho působením
povzbuzovat. S biblickými večery v Bubenči pomáhá Patrik Benda.
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DOTAZNÍK

FARNÍ AKTIVITY – 1. část
V letních měsících jsme zjišťovali nejen to, o jaké aktivity mají naši farníci zájem, ale i zda se najde někdo
ochotný, kdo by si jejich vedení vzal na starost. V tomto a příštím čísle přinášíme stručné vyhodnocení
tohoto dotazníku.

Aktivní senioři (setkávání lidí v důchodu, kteří chtějí spolu něco pěkného a užitečného vytvořit).
Počet zájemců: 5; zahajuje se ve čtvrtek 31. října 2019 v 10 hodin na faře.
Vedoucí aktivity je Vendula Hilbertová; aktivniseniori@farnostbubenec.cz.

Duchovní cvičení v poušti (sedm dnů pro muže v izraelské poušti Negev v tichu a bez moderní
elektroniky).
Počet zájemců: 20; bude se konat ve dnech 29. 11. – 6. 12. 2020,
Další informace podá P. Miloš Szabo, farar@farnostbubenec.cz.

Farní víkend 2020 (společně prožitý víkend od pátku do neděle v Hejnicích a okolí).
Počet zájemců: 57; bude se konat ve dnech 21. 8. – 23. 8. 2020.
Další informace podá P. Miloš Szabo, farar@farnostbubenec.cz.

Farnost v gala (společná návštěva divadelního nebo operního představení v roce 2020).
Počet zájemců: 50; zjištění možnosti pro účast farnosti na opeře se ujala Jana Sibera.
Další informace budou sděleny kolem vánočních svátků.

Hřbitov Na Skalce (vyčištění a úprava bývalého bubenečského hřbitova).
Počet zájemců: 41; zjištění možnosti u vlastníka pozemku se ujal Ivan Minář.
Další informace budou sděleny kolem vánočních svátků.

Ikonopisecký kurz (kurz psaní ikon spojený s vytvořením vlastní ikony).
Počet zájemců: 15; zbývá posledních 5 míst, bude se konat ve dnech 23. 1. – 26. 1. 2020.
Další informace podá Martin Damian, info@martindamian.cz.

Internet není jen pro mladé (mladí znalci IT technologií jsou připraveni pomoct starším a seniorům
naučit se základy práce s počítačem a na internetu).
Počet zájemců: 5; o vedení této aktivity byl požádán Jakub Hankiewicz.
Podrobnosti doladíme kolem vánočních svátků.

Maminky (a tatínkové) s dětmi (pravidelné setkávání především maminek z farnosti, které se starají
o malé děti).
Počet zájemců: 18; zahajuje se ve středu 6. listopadu 2019 v 10 hodin na faře.
Vedoucí aktivity je Daniela Jendroľová; detskaskolka@farnostbubenec.cz.

Manželská setkání (aktivita pro manžele v mladém či středním věku).
Počet zájemců: 4; pro malý počet zájemců jakož i jejich věkovou či náboženskou různorodost se konání
aktivity dočasně odkládá.

Metoda přirozeného plánovaní rodičovství (jak žít manželským životem tak, aby to bylo v souladu
s přírodou i naukou katolické církve).
Počet zájemců: 6; aktuálně se zajišťuje lektorský manželský pár.
Další informace budou sděleny kolem vánočních svátků.

Modlitební společenství (společenství, které má svými modlitbami podpořit aktivity svatého otce i celé
naší farnosti).
Počet zájemců: 17; zahajuje se v pondělí 4. listopadu 2019 v 17:30 na faře.
Vedoucí aktivity je Ivana Svatošová; spolecnamodlitba@farnostbubenec.cz.
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HISTORIE

Kaple sv. Jana Nepomuckého
Novobarokní výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého
je druhotně vložena do bývalé hřbitovní zdi kolem
kostela sv. Gotharda. Předtím stávala po levé části kostela
u hlavního vstupu v místech, kde je dnes zahrada, jíž se
přechází k sakristii a k budově fary. Ani tato kaple však
nebyla původním místem pro umístění plastiky
národního světce, jenž je zde vyobrazen v delší
kožešinové almuci a v jemně zřasené krajkové rochetě.
Socha původně stála ve starém Ovenci při obecní kašně,
kolem roku 1865 ji dal radní Jindřich Legler opravit a
přemístit ke kostelu.
Plastika světce byla několikrát poničena, dnes jí chybí
kovové zdobení, především kříž v pravé ruce světce a
rovněž svatozář s pěti hvězdami. Naopak uchována
zůstala cenná kovová mřížka s dvířky a stylizovanými
spirálami, pravděpodobně z doby, kdy byla socha
přemísťována ke kostelu.
Ke kostelu sv. Gotharda přiléhal též hřbitov (nynější
kostelní zahrada), jenž byl zrušen roku 1888. V prostoru
bývalého hřbitova není dochován žádný hrob ani
náhrobek.
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AKTUALITY

Výstav eucharistie
/1. 11.
V pátek 1. listopadu si v církvi připomínáme
zasvěcený svátek Všech svatých, jenž není jen
dnem oslavy těch, kteří již dosáhli slávy vzkříšení,
ale i dnem modlitby za nás, kteří jsme k tomuto
cíli povoláni. Myslet si, že se k Bohu „do nebe“
dostaneme sami, je nejen bláhové, ale přímo proti
další pravdě víry, která říká, že bez Boží milosti
nikdo z nás nemůže být spasen. Proto můžeme
tento první listopadový pátek přijít do kostela
o něco dříve, již v 17:00 začíná adorace před
vystavenou Eucharistií, při níž můžeme o pomoc
prosit přímo Pána Ježíše.

Dušičková mše na hřbitově
/2. 11.
Podle naší víry si můžeme vzájemně pomáhat
nejen během tohoto života, ale i po smrti: Bůh
počítá s naší láskou, s níž se za zemřelé modlíme
a přimlouváme se za ně. Právě pro tuto lásku,
o níž Bůh ví dávno předtím, než cokoli
uskutečníme, může pomoct dostat se z očistce
těm zemřelým, kteří z tohoto světa odešli sice bez
těžkého hříchu, zato však také nikoli ve stavu
dokonalé milosti posvěcující. Po mši svaté v 16
hodin, kterou obětujeme za naše zemřelé, se
budeme moct postarat o několik hrobů kněží,
kteří jsou pohřbeni na bubenečském hřbitově.

Společná modlitba
/4. 11.
Bez Božího požehnání marné je naše namáhání,
věděli už naši předkové. Za poslední roky přibylo
v naší farnosti hodně nových akcí a pravidelných
aktivit, s čímž však zároveň narůstá nebezpečí
vyhoření a únavy těch, kteří za ně nesou
zodpovědnost nebo je organizují jako vedoucí.
Proto vzniká tato pondělní aktivita, kdy se
v 17,30 sejdou na faře lidé jakéhokoli věku, kteří
se chtějí cca hodinu modlit jak na úmysly farnosti
a našich farníků, tak i na naléhavý úmysl papeže
Františka.

Maminky s dětmi
/6. 11.
Vezměte s sebou své ratolesti a přijďte na faru ve
středu dopoledne, kdy si maminky na tzv.
mateřské dovolené chtějí spolu popovídat,
poradit se, něco hezkého udělat a přitom si
možná sdělit i své výchovní zkušenosti. Není
dnes běžné najít stejně smýšlející rodiče, kteří
chtějí děti vychovávat ve víře a v osvědčených
metodách tak, aby z nich vyrostli dospělí
zodpovědní lidé. To bude sice až za dlouho, ale
už nyní si mohou mezi sebou vytvářet vztahy,
které mohou přetrvat i do školních let.

Aktivní senioři
/7. 11.
Vendulka už má připraveno plno nápadů, čím
vším mohou být nejen postarší dámy, ale i
případní zájemci z řad pánů seniorů užiteční.
Všichni, kteří nechtějí být pouze důchodci na
plný úvazek, mohou přijít ve čtvrtek dopoledne
a zapojit se do aktivní tvorby pěkných věcí,
tentokrát na advent a na Vánoce. A pokud se to
podaří, mohou si to pak ostatní farníci některou
neděli při odchodu z kostela za dobrovolný dar
pořídit i domů.

Svátek Krista Krále
/24. 11.
Stejně jako má svůj počátek a konec rok v
občanském kalendáři, tak i církev v tom kalendáři
liturgickém předkládá věřícím možnost více se
zamýšlet nad tím, jakou událostí začíná
vykoupení člověka a jakou bude celý život lidstva
(tedy nejen lidského jedince) završen. Proto na
počátku liturgického roku (někdy nazývaného i
rokem církevním) nalezneme očekávání narození
Božího Syna jako Vykupitele (období adventu)
a na jeho konci slavíme skutečnost, že tentýž Ježíš
Kristus je vládcem (králem) celého vesmíru, tedy
Pantokrator.
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Ekonomické okénko

Výše darů na splátku půjčky v říjnu 2019: 34.624.- Kč

Přispívat k splacení farního dluhu 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 kostelemministrant se zvláštní kasičkou, do níž může
kdokoli (třeba i náhodný návštěvník kostela nebo host) přispět jakoukoli částkou

FARNOS+
BUBENEČ

Na splacení všech faktur souvisejících s rekonstrukcí fary si farnost v dubnu
2019 půjčila 2.500.000.- Kč, díky obětavosti farníků, kamarádů, přátel a
známých proběhla v květnu akce „Tisíckráte tisíc“, takže k 30. 6. 2019
mohlo být splaceno již 1.500.000.- Kč.
Na zbývající jeden milion korun se sbíráme všemi třemi (níže uvedenými)
způsoby. Uživatelé internetového bankovnictví mohou využít i zde
umístěný QR kód, v němž je předvyplněné číslo účtu farnosti, variabilní
symbol i dar ve výši 1.000.- Kč. Tuto částku můžete ve svém mobilu upravit
dle vlastního uvážení.

úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle

17:30
17:30
6:30

17:30
9:00 a 10:30

Mše svaté
v kostele sv. Gotharda

středa 15:00–17:30

Úřední hodiny v kanceláři
a otevřený kostel

skupina A
skupina B

skupina C
skupina D

úterý 15:00
úterý 16:00
středa 15:15
úterý 17:30
středa 16:15

Náboženství dětí

zpovídání
společná modlitba
zkouška sboru
úklid kostela
modlitba růžence
maminky s dětmi
biblický večer
aktivní senioři
páteční nešpory

30 minut přede mší (kromě neděle)
pondělí 17:30
pondělí 19:00

úterý 8:00
úterý 17:00

středa 10:00
středa 18:15
čtvrtek 9:00
pátek 17:00

Pravidelné aktivity

výstav Eucharistie /17:00
slavnost Všech svatých /17:30

dušičková mše na hřbitově /16:00
péče o kněžské hroby /17:00

křest Patricie Svárovská /10:30
sbírka na Arcidiecézní charitu /9:00 a 10:30

zasedání PRF /17:30
slavnost Ježíše Krista Krále /9:00 a 10:30

příprava rodičů ke křtu dítěte /17:00

1. 11.
1. 11.
2. 11.
2. 11.
3. 11.
10. 11.
19. 11.
24. 11.
24. 11.

Akce měsíce


