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Gothard
měsíčník (nejen) pro bubenečské farníky

10 / 2016      011 

nes již mohu i nahlas říct,  
že jsem se těchto změn tro-
chu obával, jelikož jsem si 

byl a stále jsem si vědomý toho,  
že nejsem kněz, který by o svou 
farnost pečoval pouze tím, 
že pro její členy odslouží mši 
svatou, případně další liturgii, 
ale tak jak jsem hned v prvním 
Gothardovi napsal, formován 
svatým Vincencem z Pauly, jenž svůj svátek 
slavil právě v těchto dnech, chci se svou far-
ností (tedy s těmi, kteří do ní spolu se mnou 
chtějí patřit) aplikovat v tom světě a v tom 
čase, v němž žijeme, svou víru v Boha, svou 
víru v Ježíše, jenž v lidském těle se pro nás 
křesťany stal Cestou, tedy prototypem život-
ního stylu Božích dětí, a svou víru v Ducha 
Svatého, jenž nám k následování Krista na 
cestě do nebeské vlasti může dodat všechnu 
potřebnou energii.
Rád bych proto poděkoval nejen každému, kdo 
mě přijal a respektuje, ale i těm, kteří možná 
mému rozhodování nerozumí, ale s láskou 
a bez pomlouvání se za mě modlí. Každý z nás 
má přímo od Ježíše nedispensovatelný úkol 
na Božím království aktivně pracovat, druhy 
služby a angažovanosti však už mohou být 

různé. Jediné, co Bůh nepřijímá a co už apoštol 
Jan ve svém Zjevení silně odsuzuje, je lhostej-
nost nebo přímo boj proti Božímu vedení.
Pokud zmiňuji jednu z biblických knih, je 
to také příležitost zmínit se o další aktivitě, 
kterou od října letošního roku v bubenečské 
farnosti rozjíždíme: jde o biblické večery, věno-
vané výkladu a práci s Biblí. Každou středu 
večer kromě těch dnů, kdy budu pracovně 
vyslán mimo Prahu, se můžeme sejít v kostele 
buď hned na mši (17.30), nebo bezprostředně 
po ní (cca 18.15), abychom se postupně nauči-
li nejen číst, ale i rozumět Slovu, kterým se na 
nás obrací nebeský Otec. 
Když píšu v množném čísle, myslím tím 
samozřejmě i sebe. 
Chci se to učit 
spolu s vámi.

Vážení a milí farníci,
máme za sebou první společný rok  
u Sv. Gotharda: pro každého z nás to 
byl určitě rok plný přirozených změn, 
které přicházejí pokaždé, když se změní 
v jakémkoli společenství vedení, ať už 
jde o správu věci pozemských, tedy  
majetku, tak i správu věcí duchovních, 
tedy svěřených duší. 
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Žádost o vydání územního rozhodnutí na stavební úpravy fary je v tuto chvíli již na Odboru výstavby 
ÚMČ Praha 6, a to včetně nezbytných vyjádření dotčených orgánů státní správy. Zároveň čekáme na 
rozhodnutí o umístění nové kanalizační přípojky, protože bylo zjištěno, že stávající byla přerušena  
výstavbou v Gothardské ulici a momentálně je tedy nefunkční. K tomu máme souhlasné stanovisko  
PVK Veolia jako správce stoky. 
Protože již máme všechna potřebná (a kladná) stanoviska, zpracovává se projektová dokumentace  
pro stavební řízení. Dále na pražském magistrátu běží řízení o směně 5,5 m2 městského pozemku  
pod zádveřím.
Bohužel lhůty orgánů státní správy na vyjádření a rozhodnutí se bohužel ne vždy dodržují, čímž se  
realizace projektu rekonstrukce fary zdržuje, v tuto chvíli jsme v prodlevě asi 3 měsíců.  

Přispívat na plánovanou rekonstrukci lze trojím způsobem:
a) pravidelná měsíční platba: můžete zadat své bance trvalý příkaz na zvolenou částku - číslo farního 
účtu v ČS je 201333389/0800, jako variabilní symbol uveďte 05052016 (svátek svatého Gotharda);
b) jednorázovým finančním darem podle svých možností - na stejné číslo účtu anebo osobně faráři
v obou případech bude na začátku roku 2017 vystaveno potvrzení o daru, které lze pak použít při odpisu 
z daní za uplynulý rok
c) sbírkou první neděle - v neděli 2. října 2016 bude před kostelem ministrant držet zvláštní kasičku,  
 do níž může kdokoli (třeba i náhodný návštěvník kostela nebo host) přispět libovolnou částkou

úterý 17:30

středa 17:30

čtvrtek   6:30

pátek 17:30

neděle 9:00; 10:30

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

modlitba růžence úterý 17:00

biblický večer středa 18:15

zpovídání středa a pátek 17:00

úklid kostela úterý 9:00

2.10. příprava rodičů ke křtu

7.10. svatba Mára - Frühbauerová

2. a 9. 10. volby do farní rady

16.10. biřmování

18.10. příprava k manželství (II.) 

23.10. sbírka na misie;

 křest Marcus Vargaeštok

26.10. zasedání ekonomické radyčtvrtek 14:00 - 16:30

eKOnOMIcKé OKénKO - rekonstrukce fary

Mše SVaté  
V KOStele SV. GOtharDa

Plán aKcí a aKtIVIt

ÚřeDní hODIny V KancelářI

výše darů na rekonstrukci v srpnu 2016: 17.070.- Kč

www.farnostbubenec .cz
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Drahý otče Miloši a všichni milí farníci, 
posílám další pozdravy a vzpomínky  
z chatičky na Slapech. Je tu nádherně,  
klid a mír uprostřed přírody.  
Ve čtvrtek budu na mši sv. v Boroticích  
a v pátek s Boží pomocí u Sv. Gotharda.  
Upřímně ruku tiskne Alena K.

Mnoho pozdravů  
z rodného městečka 
Miriam - v tomto kostelí-
ku, nejstarším v torres 
Vedras, byli Miriam, Iris 
i jejich tatínek kdysi 
křtěné. teď však probíhá 
restaurování jeho 
klenby a je již přes rok 
nepřístupný.  
Iris, Miriam, Milena, 
José, Telmo Andrade

Posíláme pozdravy z prázdninového výletu  
do Berlína Helena a Alžběta (Marešovy)

Srdečné vzpomínky z dovolené na 
kole posílá Tomáš Šmilauer. Počasí 
nám přeje, nohy ještě slouží, hory 

jsou krásné. těším se na setkání 
první zářijovou neděli. 

POZDraVy Z DOVOlené
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1. Když Kristus Pán chtěl slavit se svými 
učedníky velikonoční večeři, při níž 
ustanovil oběť svého těla a krve, přikázal 
přichystat velkou prostřenou místnost 
(Lk 22,12). Tento rozkaz vztahovala církev 
vždy i na sebe, kdykoli vydávala předpisy 
o duchovní přípravě lidí, o místech, obřa-
dech a textech, týkajících se slavení eucha-
ristie. I nynější normy, vydané na přání II. 
vatikánského sněmu, i nový misál, kterého 
od nynějška bude užívat církev latinského 
obřadu při slavení mše, jsou opět důka-
zem této starostlivé péče církve, její víry 
a neměnné lásky k hlubokému tajemství 
eucharistie, jakož i svědectvím nepřetržité 
a souvislé tradice, třebas dochází  
k některým změnám.

Už v úvodu pokynů vyniká důležitá 
složka celé mše svaté, a to je příprava 
na ni. Podíváme-li se na křesťanský 
Východ a jeho zvyky, zjistíme, že bez-
prostřední příprava liturgických nádob, 
dále chleba a vína, ale i samotné 
oblékání kněze i jeho pomocníků, jsou 
již součástí samotné liturgie, tedy poté, 
co se lidé na bohoslužbu shromáždí. 

VíMe, co se děje
PřI MšI?

Důležitou a slavnostní chvílí našeho společného života ve farnosti je účast na 
eucharistii (na mši svaté). Jsme členy latinské církve, která nese s sebou určitou 

tradici, a to i v oblasti liturgie, tedy toho, co se odehrává v kostele.
Je velmi špatné, pokud by se náš společný (anebo obecně křesťanský) život 

zredukoval na dění v kostele, na druhou stranu je též špatné, pokud bychom 
ignorovali to, co nám zejména mešní liturgie nabízí. 

Proto bude každý měsíc v našem farním listu jedna strana věnovaná pokynům 
k misálu, který se aktuálně při slavení mše svaté používá, a jejich výkladu.

www.farnostbubenec .cz

Vše probíhá nikoli veřejně, každý koná „svou“ roli, 
včetně modliteb, kterými tuto svou přípravnou fázi 
doprovází.
U nás na Západě se tato tradice vytratila a samotná 
příprava probíhá „před“ zahájením liturgie, 
neznamená to však, že do kostela „na mši“ máme 
chodit na poslední chvíli. Naopak, každý z nás má 
při mši svaté určitou roli a určitou službu, a to pod 
vedením (nebo chceme-li předsednictvím) kněze. 
Ten rozděluje úkoly, ten povolává jednotlivé věřící 
k pomoci a službě.
Nikdo tedy nemá jakési „předplacené“ právo na 
čtení, přímluvy, obětní průvod či jinou část liturgie: 
kněz, který bohoslužbu vede, zodpovídá také za to, 
co se bude při mši zpívat anebo kdo bude v případě 
potřeby pověřen rozdáváním svatého přijímání.
Aby to však mohl učinit a dostát už prvním slovům 

výše zmiňované liturgické instrukce, 
měli bychom být v kostele zejména 
v neděli, alespoň několik (cca 10) 
minut před začátkem. Zvláštním 
způsobem to ve služebním pojetí slova 
platí pro ministranty a ve výchovném 
pro rodiče: i děti mají na těchto detai-
lech poznat, že mše svatá je slavnost, 
na kterou se těšíme a řádně připravu-
jeme. Jako rodina i jako farnost.  



    3

www.farnostbubenec .cz

Srdečně pozdrav z naší letošní dovolené 
z rhodosu zasílají Kňavovi

Milí svatogothardští farníci,  
dravíme Vás z rodinné dovolené 
v Berlíně. Bydlíme na faře farnosti 
sv. antonína a těšíme se, že snad 
brzy budeme moct přivítat zdejší 
farníky u nás na faře u Sv. Gotharda! 
Vzpomínáme na Vás 
Veronika, Matěj, Benedikt, 
Barbora, Vojta, Terezie, Tom, 
Pepa, Dáša, Vojta, Anna

Posílám Vám pozdrav z důchodcovské dovolené, 
vzpomínám a děkuju za vydařený výlet do KV!  
Zdraví vás “expert na SMS” Mirek

Srdečný pozdrav 
z cest po Balkáně 

posílá  
Vladimír Píša
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BIBlIcKý VeČer

5. 10. 2016
Bible a archeologie 
Některé biblické texty, především ve Starém 
zákoně, přinášejí informace, které nejen že jsou 
dnešnímu člověku těžce uvěřitelné, ale také 
jim vzhledem k jinému uvažování dnes nemusí 
rozumět. Práce archeologů tak odkrývá důležité 
poznatky nejen o dějinných faktech, ale i způso-
bu tehdejšího myšlení. Práce s některými nejhůř 
uchopitelnými texty z hlediska faktografie. 

12. 10. 2016
Vývoj Bible 
Jak a kdy vlastně biblické texty vznikly? Kdo 
a kdy rozhodl, který spis do Bible patří a který 
nikoli? Hovoří nám o postupném sbírání textů 
samotné Písmo Svaté? Učíme se rozlišovat 
několik časových vrstev téhož biblického textu 
a poznávat prameny, o nichž dnes už nevíme 
téměř nic.  

19. 10. 2016
Šíření Bible do různých jazyků 
Proč církev kdysi nedovolovala překládat 
Bibli a proč je i dnes k tomu potřebný souhlas 
Apoštolského Stolce? Ukážeme si některá místa 
Starého i Nového Zákona, která lze pochopit 

vícero způsoby, pokud máme v rukou nepřesný 
nebo pochybný překlad: pracovat budeme 
s několika českými překlady Bible.

26. 10. 2016  – se biblický večer nekoná! 
(zasedání ERF)

17.30 Mše SVatá, VyBraná BIBlIcKá Čtení a PrOMlUVa  
JaKO ÚVOD DO téMatU
18.15 PreZentace a VýKlaD (cca 30 MInUt)
18.45 Práce S KOnKrétníMI BIBlIcKýMI texty  
(cca 30 MInUt) - Je VhODné PřInéSt SI VlaStní BIBlI
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cyKlOVýlet

e každý má kolo.  
Ne každý má odvahu. 
Ne každý, kdo má kolo 

i odvahu, v tu sobotu s námi 
mohl. Ale ti, kteří chtěli 
a mohli (bylo nás dohromady 
deset), vydali se 27. srpna 2016 
brzy ráno na náš první společný 
cyklovýlet. I když by se dalo říct 
i cyklopouť, protože nejednoho 
z nás ta cesta znamenala náma-
hu, obětovanou v prospěch 
druhých a nejednoho z nás 
oslovila taktéž mše svatá v nej-
starším zachovalém kostele  
sv. Ludmily na Mělníce.
Právě k soutoku dvou 
významných českých řek, 
Vltavy a Labe, nás vedla trasa, 
na níž jsme se nepředjížděli 
s cílem soutěžit, ale naopak: na 
níž jsme se zastavovali, aby se 
nikdo, ani ten nejstarší, ani ten 
nejslabší, necítil sám: podstat-
nou složkou celého krásného 
dne, který Pán Bůh navíc 
naplnil nádherným slunečním 
počasím, bylo společenství, 
které někdo nazval příhodně 
cyklospolečenství. Tu jsou 
postřehy dvou účastníků:

N
„Farní cyklovýlet pro mě znamenal báječně strávenou  
sobotu. Protože výlet nebyl úplně krátký, měl jsem 
v Čelákovicích na začátku trasy trochu obavy, zda cesta 
nebude nad moje síly, ale rovinatá trasa podél labe 
a Vltavy byla výborně vybraná a díky milým spoluvýlet-
níkům jsem úspěšně projel celou cestu až do Kralup 
nad Vltavou.  nádherné počasí, pěkná příroda i památky, 
výborná atmosféra našeho cyklospolečenství, dobré jídlo 
– co víc si přát! a navíc překvapivé setkání s evou, která 
přijela rovnou na Mělník ke sv. ludmile, kde jsme měli 
společnou mši, oběd a prohlídku města. Děkuji za perfekt-
ní organizaci otci Milošovi, jakož i Ondřejovi s Ivou.  Josef“

„Chcel by som poďakovať za možnosť zúčastniť sa na 
tomto výnimočnom cyklovýlete. Z mojej strany to bol 

najlepšie zorganizovaný výlet, na akom som bol.  
Chcel by som poďakovať Pánu Bohu za krásne počasie,  
Ondrovi a Ivke za výber a naplánovanie super trasy. 
Ďalej pánovi farárovi Milošovi za obsažný a vyčerpá- 

vajúci výklad pekných miest, na ktorých sme sa zastavili 
a v neposlednom rade celej veľmi milej a príjemnej 

osádke nášho sobotného cyklovýletu, ktorá tento zážitok 
spravila nezabudnuteľným. Už teraz sa teším na ďalšie 
farné akcie a všetkým vrelo odporúčam do budúcnosti: 

zúčastniť sa :-)   Tomáš ”

Farní kafe
Velmi potřebná aktivita, která bezpochyby 
přispěla k udržení farnosti jako funkčního 
společenství, se na dobu rekonstrukce farní 
budovy přeruší. Během této doby budeme 
hledat další možnosti neformálního setkávání 
i mimo bohoslužby, abychom pak společně 
našli nejvhodnější způsob pokračování neděl-
ního společenství v kostele i na faře, přičemž 
musíme vzít v úvahu novou situaci dvou 
dopoledních mší.

Nedělní mše (nejen) pro rodiny
Stoupající počet návštěvníků bohoslužeb nás 
vede k zavedení druhé nedělní mše, přičemž t 
a druhá, v 10.30, je více zaměřena na přítomné 
rodiny. Neznamená to, že na tu první  
v 9 hodin nemohou rodiče se svými dětmi 
přijít, nicméně při té druhé se kněz v průběhu 
liturgie několikrát obrací i na přítomné děti.

Náboženství
Každou středu odpoledne od 16 hodin se 
mohou s panem farářem sejít školou povinné 
děti počínaje třetím ročníkem ZŠ. Hlavním 
tématem je sice příprava některých z nich 
k prvnímu sv. přijímání, ale i ty ostatní, které 
již ke svátostem přistupují, mohou společně 

aKtIVIty 
MěSíce

přispět k tomu, že si najdou děti v jejich 
věku vztah k Pánu Bohu, církvi, knězi  
i k ostatním věřícím kamarádům.

Setkání mládeže
Stejný důvod má i pravidelné setkávání 
mladých – mnozí z nich jsou či budou  
vystaveni silnému tlaku svého okolí jak 
v otázkách víry, tak i v otázkách mravů. 
Je určitě požehnáním pro celou farnost,  
že právě tato skupina křesťanů nejen chce  
pasivně chodit do kostela, ale postupně 
převzít zodpovědnost za život v církvi i ve 
farnosti. Společenství mladých se schází 
každý druhý pátek po večerní mši svaté.

Biřmování
V říjnu společně oslavíme posvícení 
bubenečského kostela - a to nejlepším 
možným způsobem, návštěvou biskupa ve 
farnosti a jeho prostřednictvím vysláním 
nových dospělých křesťanů jako svědků Ježíše 
Krista v dnešním světě. To je totiž hlavní 
poslání všech biřmovaných. Pět dospělých 
bude v neděli 16. října u Sv. Gotharda 
biřmovat biskup Václav Malý. Slavnostní 
(a jediná) mše této neděle bude v 10.30. 


