
Gothard
měsíčník (nejen) pro bubenečské farníky

no „Liberté, égalité, fraternité“ 
naleznete na všech státních 
budovách (ale i na mincích 

nebo poštovních známkách) a stalo se tak normální 
součástí veřejného života Francouzů, že už si 
málokdo z nich uvědomí (anebo připustí), že tato 
určitě bohulibá Robespierrova zásada vzniklá za 
Francouzské revoluce v provedení tehdejších  
revolucionářů způsobila přesný opak: jménem 
svobody byli zatýkáni ti, kteří měli na revoluci jiný 
názor, jménem rovnosti se ve velkém loupilo  
a kradlo, a to i z nejposvátnějších a největších 
pokladnic země, a jménem bratrství se popravovalo, 
často za oslavného potlesku přihlížejících.
Oprášené revoluční motto, které je dokonce 
součástí francouzské ústavy, však neztrácí nic na své 
působivosti i přitažlivosti. Ideál, který by zejména 
nám křesťanům měl být vlastní. Vždyť v církevních 
dokumentech se často mluví jak o pravé svobodě, 
tak i o rovnosti před Hospodinem a o bratrství 
čteme téměř každou neděli při bohoslužbě, když 
některý z Pavlových dopisů začínáme oním 
známým „bratři a sestry“…
Přesto nemůžeme říct, že je toto heslo opravdu 
naplňováno. Civilizovaní Evropané snad kromě 
několika nadšených idealistů již dávno přijali 
opačnou realitu: nerovnost mezi lidmi vždy byla 
a bude, svoboda je velmi relativní pojem a skutečné 
bratrství mezi lidmi je pouhá utopie. Vždyť naplnit 
tyto obsahem tak jednoduché pojmy se nepovedlo 

ani masivnímu hnutí komunismu, které na desítky 
let ovládlo celou východní a střední Evropu a na 
jehož smutný dopad na lidskou společnost mnozí 
ještě živě vzpomínají i u nás.
Jak to ale, že někde hluboce v nás stále žije myšlenka, 
že by to bylo hezké? Nebo dokonce, že by to bylo 
správné? Zejména v nás, kteří čteme o prvních 
křesťanských obcích, které jsou v apoštolských 
dobách vykresleny téměř ideálně, když novozákonní 
Skutky uvádějí, že křesťané v té době měli všechno 
společné a nebyl mezi nimi nikdo, kdo by měl 
přebytek, ani nikdo, kdo by trpěl nouzí.
Od té doby se to povedlo už jen málokterému 
církevnímu společenství, málokteré obci, málokte-
rému řádu. Nemluvě o diecézích nebo farnostech. 
A tak jsme rezignovali – svědčí o tom i naše bezrad-
nost před farní poutí k hrobu sv. Gotharda. Pravidlo, 
s nímž jsme na pouť vyráželi, znělo: cena za pouť není 
stanovena, každý z účastníků ať dá do společné kasy 
tolik, kolik chce. Mnohé vyslovené otázky měly po-
dobu: „Co když dám méně, než to stálo?“ Odpověď 
by dokázalo zformulovat každé dítě: 
„Když tedy máš více, dej více…“ Nakonec se to 
povedlo. Někteří farníci přispěli, aniž by vůbec na 
pouť jeli. A dalo se dohromady téměř přesně tolik 
korun, kolik tato naše krásná 
společná akce stála… 
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Vážení a milí farníci,
pojedete-li v létě kamkoli do Francie, 
nevyhnete se všudypřítomnému mottu 
„Svoboda, rovnost, bratrství“.



2     

Rok  v semináři
Život seminaristů je postaven na slavení liturgie, na osobní a společné modlitbě  

a na rozjímání Božího slova. Formace v kněžském semináři klade důraz na přípravu 
lidskou, duchovní a pastorační. Mnoho času strávíme také studiem teologie.

Seminární kaple, zasvěcená Nejsvětějšímu Srdci Páně, 
je středem semináře. Každý den zde začínáme mod-

litbou a scházíme se zde také ke slavení mše svaté, 
adoraci nebo modlitbě breviáře. Stejně jako všechny 
prostory semináře je součástí naší klauzury. Přesto se 

jednou ročně otvírá široké veřejnosti - při fakultní 
pouti. Letos bude 7. prosince.

Školu, kterou navštěvujeme (Katolická teologická fakulta 
UK) sídlí o dvě patra níže, a tak do školních lavic nemáme 
daleko a v případě únavy zpět do postele také ne ;-). První 
ročníky studia jsou především zaměřeny na jazyky biblické 

(latina, řečtina, základy hebrejštiny) a jeden živý jazyk. 
Dále se v nejrůznějších úvodech do teologických disciplín 

snažíme poznat jejich vzájemnou provázanost, aby 
studium tvořilo jeden celek.

V refektáři přijímáme stravu tělesnou. Pokud nám to 
umožní studijní rozvrh, scházíme se společně ke všem 
třem hlavním jídlům - snídani, obědu i večeři. Refektář 
je jediným místem celého domu, který přežil v původní 
podobě dobu komunismu, během které zde sídlil 
propagandistický komunistický časopis „Otázky míru 
a socialismu”. Je dostatečně veliký, třeba i pro společné 
jídlo s účastníky duchovní obnovy Tammím.

Protože máme v semináři vše po ruce, je nezbytné 
také umět opustit budovu a vydat se vstříc světu. 
V únoru jsme tak všichni vyrazili do Jáchymova na 
hory. Někteří za turistikou, další na běžky a jiní na 
sjezdovky či snowboard. 
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úterý 11. července 2017 ráno došlo 
konečně k prvnímu důležitému kroku 
v rámci připravované rekonstrukce farní bu-

dovy: na začátku ulice Gotthardská byly umístěny 
dopravní značky, uzavírající tuto komunikaci, v níž 
bude ústit kanalizační přípojka od fary a kostela. 
Do 30 dnů od tohoto data firma PVK má podle 
uzavřené smlouvy nejen dokončit zábor této silnice 
a chodníku, ale především odevzdat farnosti ho-
tové dílo, tzn. kanalizační přípojku vybudovanou 
od místa napojení na městskou kanalizační síť až 
na nejbližší místo na pozemku farnosti, což bude 
připravovaná šachta bezprostředně za zídkou ve 
farní (nikoli kostelní!) zahradě.
V ideálním případě by tato šachta měla přímo 
navazovat na stávající (a dnes nefunkční) kanali- 
zaci, která by se měla v následujícím kroku (jenž 
však již není součástí smlouvy s PVK) opravit 
a zprovoznit tak, aby veškerý odpad z obou  
objektů (fara a kostel) mohl být řádně odváděn.

To je však již součástí druhého projektu, jenž 
opět stagnuje vinou magistrátních úředníků, kteří 
opakovaně nedodržují procesní lhůty a svá povin- 
ná vyjádření (tentokrát k stavebnímu povolení) 
prozatím nesepsali. Stejně tak již rok čekáme na 
směnu (resp. odkup) cca 5 m2 pozemku, který 
patří magistrátu hl. m. Prahy a na němž část 
budovy fary (stávající i nové stavby) stojí. Po 
(kladném) vyjádření TSK se nyní (prý) čeká na 
zasedání majetkové komise MHMP, která má 
dát své stanovisko pro radu, a následně to musí 
schválit zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Nefunkčnost správních úřadů dopadá i na další 
potřebnou akci, která v těchto dnech již měla 
probíhat, a tou je rekonstrukce poškozených 
kostelních lavic, které léta (nebo spíše desetiletí) 
ničil červotoč. Proti tomuto brouku se dá bojovat 
různými způsoby, nicméně v tuto chvíli již 
nestačí pouze plynování kostela ani napuštění 
lavic chemickými prostředky, jelikož několik částí 
lavic se dostalo do havarijního stavu. Ani kladné 
stanovisko Památkového ústavu hl. m. Prahy 
zatím neprolomilo opět dlouhotrvající čekání 
na závazné stanovisko oboru památkové péče 
pražského magistrátu.

Nezbývá nám, než děkovat za to, co se již 
povedlo, a trpělivě věřit, že Pán Bůh bude žehnat 
našemu dílu i nadále.

V

RekonstRukce
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faRní kuRýR

LÁZNĚ TOUŠEŇ 
Moji milí farníci a otče Miloši - 
posílám vám všem co nejupřímnější 
pozdravy a vzpomínky z lázní, kde se za 
vás přimlouvám v kostele sv. Floriana. 
Pusu všem posílá Alena

VENEZIA (ITÁLIE) 
Letní pozdrav z cest po Istrii, Terstu 
a Benátkách zasílá celé bubenečské 

farnosti Veronika Benešová

DÍRNÁ 
Pozdrav z Dírné s pohledem 

z našeho okna do “feudálna”. 
Thea

LORETO (ITÁLIE)
Milí zlatí, posíláme vám pozdrav ze slunné 
Itálie. Dnes konkrétně z návštěvy poutního 
místa v Loreto, kde jsme měli možnost vidět 
Mariin domek z Nazaretu. Jinak se tu taky 
hodně cákáme a pijeme Frizzante! :-)) 
Pusu všem. Kleneři
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TIHANY (BALATON)
Srdečně zdravíme všechny farníky 
z motovýletu k Balatonu. Michal 

a Pepa

SARDINIE 
Zdravíme farnost v Bubenči ze 
Sardinie! Plavili jsme se kolem kapličky 
Panny Marie, ochránkyně mořeplavců, 
a byli jsme v kostele sv. Viktora, 
vyzdobeném moderními obrazy. 
Přejeme hezké a požehnané léto! 
Šantovi a Hudecovi

Farníci od Sv. Gotharda v Bubenči 
blahopřejí Peťovi a Anušce a tímto také děkují 

za jejich kostelnickou službu v sakristii 
a pravidelnou pomoc pro naši farnost.

TATEV (ARMÉNIE) 
Síla i opuštěnost arménských klášterů jsou 
skutečnosti, při nichž si silně uvědomuji nejen 
dlouhou historii křesťanství v této zemi, ale 
i vděčnost za mnoho nezasloužených dober 
u nás. Už se těším k nám domů, rád budu 
vyprávět. P. Miloš

www.farnostbubenec .cz
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Letní režim bohoslužeb
Protože mnozí farníci v letních měsících opouštějí 
Prahu (mezi nimi i oba kostelnické páry) a protože 
bubenečská fara ještě stále není obyvatelná, 
v měsících červenec a srpen bude v kostele  
sv. Gotharda v Bubenči omezený počet bohoslužeb; 
po skončení letních měsíců se od září vracíme zpět 
k plnému provozu. Nezapomeňte tedy, že se po dva 
měsíce společně scházíme v kostele třikrát týdně – 
každou středu a pátek v 17.30 a v neděli v 9.00. 
 
Příprava k biřmování
Biřmování je tradičně nazýváno svátostí křesťanské 
dospělosti. Vyjadřuje se tím osobní rozhodnutí 
přijmout plnost Božího Ducha (Ducha Svatého), 
aby závazky přijaté při křtu dotyčný naplňoval 
v jakékoli životní situaci a v jakýchkoli životních 
podmínkách. Příprava k přijetí svátosti biřmování 
tedy nespočívá pouze v přednášení teologických 
témat a v nabytí dalších náboženských vědomostí, 
ale především ve společné úvaze nad svou vírou, 
nad svým vztahem k Bohu a nad svou ochotou být 
součástí církve, která má ve světě představovat život 
a vztahy v Božím království. Letní přípravné setkání 
letošních biřmovanců se koná v neděli 6. srpna 
2017 v 10.30 (po mši svaté).     

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Jen několik dnů v roce je v celocírkevním liturgic- 
kém kalendáři opatřených přívlastkem „zasvěcený 
den“. Událost přijetí Ježíšovy matky do plnosti 
věčného života bez nutnosti projít smrtí a očistcem, 
teologicky nazvanou „nanebevzetí“, je nejen posled-
ním dogmatem katolické nauky (z roku 1950),  
ale zároveň důvodem k zastavení se uprostřed léta  
a nalezením místního církevního společenství v těch 
lokalitách, kde se právě budeme nacházet, abychom 
to spolu s ním oslavili mší svatou. V Bubenči se 
sejdeme v úterý 15. srpna 2017 v 17.30.  

aktivity měsíce
Celostátní setkání mládeže
Pro všechny věřící mladé lidi (14 – 30 let) z Čech, 
Moravy a Slezska je určeno setkání, které se koná 
ve dnech 15.–20. srpna 2017 v Olomouci.  
I když někdo z našich mladých nemůže být na 
celém programu, ale i na poslední chvíli zatouží 
okusit atmosféru tohoto setkání, pojeďte se tam 
podívat. A jakmile objevíte někoho z naší mládeže 
(anebo se s nimi pokusíte spojit přes mobil),  
už se tam určitě neztratíte. Více informací na  
https://olomouc2017.signaly.cz/. 

Cyklovýlet do Budče
Cyklistika patří k pěti nejužitečnějším sportům,  
a když se navíc spojí péče o své zdraví a tělo s dobrou 
partou lidí a poznáváním krajiny, je našlápnuto 
na výbornou akci: díky Ondrovi Beránkovi, který 
trasu Přední Kopanina–Čičovice–Budeč–Velké 
Přílepy–Únětice připravil, se tedy i letos můžeme 
vydat na celodenní výlet na kolech. Nemusíte být 
profesionálové, stačí, abyste na kole neseděli poprvé 
a měli chuť potrápit své tělo a zažít naši farnost na 
kolech. Sraz je v sobotu 18. srpna 2017 v 9.00 na 
stanici metra Veleslavín, ostatní si mohou udělat 
výlet jinak a mohou přijet až do Budče na 12.00, 
kdy tam budeme společně slavit mši svatou.

Mše svatá na Karlštejně
Další tradiční výlet může být směřován na hrad 
Karlštejn, kde se schází kanovníci tamní královské 
kapituly na poutní mši svaté, která se koná  
v neděli 20. srpna 2017 v 16.00. Mezi kanovníky 
patří i otec Miloš, a tak v tento den se s ním 
můžete sejít nejen v bubenečském kostele, ale  
i v karlštejnském kostele Nanebevzetí Panny Marie 
na hradě Karlštejně. Pro všechny farníky, pro něž 
je letní ranní mše v 9 hodin příliš brzy, to může 
být docela příjemná alternativa spojená s návštěvou 
starobylých hradních prostor nedaleko Prahy.
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MešNí iNteNCe (úMySL)
Podle starobylého zvyku se věřící shromáždění kolem 
oltáře, kde se slouží mše svatá, společně modlí nejen 
obecně za mnohé úmysly (za církev a její představi-
tele, za živé i mrtvé), ale i konkrétně na jeden, který 
mu skrze kněze předkládá někdo z přítomných (za 
živého, za zemřelého, za určitou událost, za požehnání 
apod.). Kněz při sloužení mše představuje samotného 
Ježíše Krista, s nímž se při proměňování spojuje, 
a vědomě se tak stává mostem mezi nebem a zemí. 
Proto ještě před začátkem mše si má uvědomit, jaký 
úmysl bude Bohu Otci ve spojení s obětí Ježíše Krista 
při ní předkládat. 
I přes veškerou vytíženost a mnoho úkolů, které 
dnes kněz (nejen ve farnosti) má, by tak přijímání 
úmyslů pro konkrétní mše mělo být jeho výsostným 
právem i povinností. A to přesto, že ve většině farností 
se kněží tohoto úkolu zřekli a zapisováním intencí 
pověřili některého ministranta či kostelníka.

MešNí StiPeNdiuM (fiN.PříSPěveK)   
Od počátků bývalo rovněž zvykem, že ten, který  
o tuto službu žádal, přinášel dotyčnému knězi nějaké 
hmotné dary, jimiž dával najevo dík za to, že se církev  
(a při mši přímo Kristus) podílí na jeho modlitbě.  
S tímto hmotným darem (zpočátku to bývalo 
především něco z úrody) pak kněz nakládal podle 
svého svědomí: mohl z něho mít užitek on sám anebo 
část rozdat mezi ministranty či službukonající kostel-
níky, jindy podpořit ty farníky, kteří žili v hmotné 
nouzi. 
Dnes jsou zmíněné hmotné dary reprezentovány 
finanční hotovostí, kterou opět přijímá kněz osobně. 
Právě on totiž může v danou chvíli rozhodnout, že od 
někoho žádný hmotný dar nevezme nebo naopak on 
sám ho nahradí vlastním příspěvkem. Tím se naplňuje 
striktní požadavek církevního zákona, jenž zakazuje, 
aby přijímání intence a stipendia budilo co jen zdání 
jakéhokoli obchodu („kolik se dává za mši?“). Výše 
finančního daru je tedy individuální a biskupským 
konferencím se v jednotlivých zemích dává oprávnění 
v této záležitosti přijmout upřesňující pravidla.

iNteNčNí KNiha  
Z výše uvedeného plyne, že jde o interní záležitost 
konkrétního kněze (tam, kde jich působí více, 
za přijímání intencí a stipendií odpovídá farář) 
a kniha, kde zapisuje úmysly, by neměla být veřejně 
přístupná. Vedení intenční knihy je povinností 
kněze a zápis úmyslu musí obsahovat i výše poskyt-
nutého příspěvku: v případě, že daného kněze 
zastupuje jiný, mešní stipendium se v plné výši 
předává právě jemu.
Dnes se i z knih stále častěji stávají elektronické 
materiály, a to se nevyhýbá ani těch intenčním: 
výhodou je, že jsou dosažitelné kdekoli, a lidé 
mohou intence podávat i telefonicky nebo emailem, 
aniž by museli speciálně kvůli tomu navštívit sakris-
tii. Nevýhodou je, když je elektronická intenční 
kniha uzamčena pod heslem, takže např. v případě 
smrti kněze není dohledatelné, kolik intencí 
(a stipendií) bylo zemřelému odevzdáno. Povinnost 
sloužit mši na tyto úmysly totiž přechází na toho, 
kdo přebírá jeho úkol ve farnosti, příp. na ordináře 
(biskup, generální vikář), když se jedná o kněze, 
jemuž nebyla svěřena farnost.

Několik předpisů z církevního zákona  
(ten zavazuje každého katolíka):
•  Na každý úmysl, kde bylo přijato i sebemenší sti-
pendium, musí být odsloužena mše svatá zvlášť (nejde 
tedy spojit dvě intence dohromady při jedné mši)!
•  Pokud slouží kněz více než jednu mši denně, může 
si ponechat pouze jediné stipendium, zbývající musí 
použít na jiné dobročinné účely.
•  Stipendium se nesmí zaměňovat za příspěvek na 
dopravu (na rozdíl od stipendia tento mohou dát 
z vlastní vůle např. farníci zastupujícímu knězi 
během dovolené svého kněze).
•  Kněz nesmí přijmout víc úmyslů (pochopitelně 
i stipendií), než je schopen odsloužit za jeden rok.
V naší farnosti přijímá intence (i stipendia) výlučně 
kněz a zaznamenává je do svého elektronického 
kalendáře. Proto můžete o odsloužení mše od  
1. září 2017 žádat i telefonicky anebo emailem.

sLouŽení mŠe na ÚmysL
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i když velmi pomalými krůčky, konečně dochází 
k započetí prací na dlouho plánované rekonstrukci 
farní budovy, aby byla využitelná nejen pro bydlení faráře, ale především pro veškeré aktivity naší far-
nosti, jejichž pořádání není vázáno na kostel (a většinou to ani není vhodné). koncem července bylo 
ukončeno vybudování kanalizační přípojky, vyústěné do Gotthardské ulice, čímž je odstraněn závažný 
problém, kvůli němuž nebyl odváděn odpad z kostela ani z fary. Pro plnou funkčnost této přípojky 
bude ještě potřeba propojit ji s vlastní kanalizací, ta se však bude budovat až při samotné rekonstrukci.
v době uzávěrky tohoto čísla farního časopisu ještě nebyla vydána konečná faktura za provedené 
práce, výše její částky bude proto zveřejněna následující měsíc.
Děkujeme všem, kteří se byť sebemenší částkou podílí na sbírání finančních prostředků určených 
k tomuto účelu.   

Přispívat na plánovanou rekonstrukci lze trojím způsobem:
a) pravidelná měsíční platba:   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 

středa 17:30

pátek 17:30

neděle  9:00

Poštovní adresa: 
krupkovo nám. 32/6, 
160 00 Praha 6; 
email: farnost.bubenec@gmail.com; 
ič: 61380288; 
č. účtu: Čs 201333389/0800; 
farář: P. miloš szabo; 
mobil: 731 625 968

čtvrtek 14:00-16:30

ekonomické okénko - 

rekonstrukce fary

mŠe svaté  
v kosteLe sv. GothaRDa

v čeRveNCi a SRPNu 2017

ÚřeDní hoDiny v kanceLáři

výše darů na rekonstrukci v červenci 2017: 27.260.- Kč

zkouška sboru pondělí 18:30 

úklid kostela úterý 8:00

modlitba růžence úterý 17:00

biblický večer středa 17:30

zpovídání středa a pátek 17:00

4. 8.    první pátek v měsíci (17:30)  

6. 8. příprava k biřmování (10:30)

19. 8.            cyklovýlet (sraz 9:00 metro  

 veleslavín) 

20. 8. mše svatá na hradě karlštejn  

 (16:00)  

22. 8. příprava k manželství (18:30) 

26. 8. svatba sedliaková–Páleník 

 (14:00 nitra)

PLáN aKCí a aKtivit
(oD Září 2017)

www.farnostbubenec .cz


