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měsíčník bubenečské farnosti

FARNOS+
BUBENEČ

SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,

jeden ze tří znaků naší katolicity je kromě společného
vyznání víry (a nemyslí se tím jen „Věřím v Boha“ na mši,
ale opravdový souhrn toho, co vše jako církev věříme)
a přijímání svátostí (a opět nejde o to, abychom je pouze přijímali, ale abychom uznávali řád, který se těmito
svátostmi v církvi vytváří a v němž lze svátosti přijmout)
uznávání jednoho společného řízení.
Právě u tohoto bodu se zastavím trochu déle
a neodbudu to jen krátkým vysvětlením v závorce.
neznal.
Světská moc se mění každými volbami, případně
Pokaždé jsem
každým pučem, které předchozí vládu sesadí a
nastolí novou. Církevní moc běžný člověk nemůže spíše trochu tápal, zda je budu mít rád. Jakkoli
nijak ovlivnit, jednoduše ji dostává. Počínaje vlast- součástí naší víry je umět poslouchat to, co nám
naše magisterium a naši představení v otázkách
ním farářem přes biskupa až po papeže. Když si
víry a mravů kážou, ve skutečnosti je to naopak:
pohledem do dějin i do současnosti analyzujeme
své sympatie vyjadřujeme spíše těm hierarchům,
nejen povahy, ale i konkrétní skutky některých
kteří konají a mluví podle našich představ. Tím
představitelů církve, je s podivem,
těžší je pak samozřejmě přijímat takovou autoritu
že církev přežila. Nikdy bychom si totiž tyto lidi
(i v církvi), která nám není příliš po chuti.
do čela nevybrali. A přesto církev funguje dál.
Přiznávám, že až do nedávna byla pro mě postava
Někdy zraněná, pošpiněná, oplivaná (a především
„našeho“ papeže hodně abstraktní. Nikoli proto,
našimi vlastními hříchy, nikoli našimi nepřáteli),
že bych ho neuznával, ani proto, že bych s ním
ale jako by se právě v tom vedení, které příliš
měl osobně nějaké vážnější potíže. Ale jednoduše
ovlivnit nemůžeme, ukazovalo, že nad tou
proto, že jsem se nikdy nezamýšlel nad tím, zda
veškerou církevní bídou vládne Bůh. Nakonec –
ho mám i rád. Doopravdy. Zda mu naslouchám.
on to i slíbil, když Ježíšovými ústy prohlásil, že ji
Zda se mu snažím nějak pomáhat. Láska se totiž
neopustí až do konce věků.
vždy projevuje konkrétními postoji, konkrétními
Pominu sebe jako vašeho kněze i naše biskupy
slovy a konkrétními skutky.
v Čechách a na Moravě. Chci se dnes soustředit
Kupříkladu – papež nás každý měsíc naléhavě
na papeže. Poslední roky se spustila lavina
prosí, abychom se modlili na jeho (mimochodem
kritiky, především z řad praktikujících katolíků,
zcela konkrétní) úmysl. Ale ruku na srdce: kolik
včetně duchovních a mezi nimi včetně nejvýše
z nás biskupů a kněží by dokázalo říct, co papeži
postavených kardinálů, vyzývající papeže
leží na srdci? Kolik z nás ví, jaký je úmysl,
k odstoupení, nebo dokonce přímo hlásající,
že tento papež je falešný nebo přinejmenším nato- na který nás papež František naléhavě prosí,
lik bludařský, že ho není potřeba jako hlavu církve abychom se modlili?
Přijímání církevního vedení neznamená tichou
uznávat a poslouchat.
pasivitu. Znamená úctu a lásku. Ať jsou naši
Jako kněz jsem prožíval zejména poslední dvě
kněží, biskupové nebo papež jacíkoli. Umění je
volby na Petrův stolec. Ani v jednom případě
nenalhávat si, že nemohou být špatní. Ještě větším
jsem hned nejásal, protože jsem ty muže (ani
uměním pak je: a přesto je mít rád, ráda…
německého kardinála Ratzingera, ani
argentinského kardinála Bergoglia) jednoduše
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BOHOSLOVEC

Milí farníci,

před pár dny jsem ležel s angínou v posteli
a využíval všech pozitiv, která nemoc přináší.
Jídlo mi nosili spolubratři v semináři až pod nos, mohl
jsem spát dle libosti a nemusel jsem na společný
program. I když ten poslední bod úplně nepřispíval
k mému pohodlí, protože bylo na mé osobní
zodpovědnosti, jestli se sám vzdělávám a modlím.
Jeden večer jsem si v tichu svého pokoje pustil
na internetu živé vysílání TV Noe, kde běžel
nám říká. Může to zprvu sice znít jako nereálná
zajímavý rozhovor s jedním knězem. Ze všech
časová zátěž. Na druhou stranu – když jsem si
témat, která v onom pořadu zazněla, mě
uvědomil, kolik času denně strávím koukáním
oslovila slova o papeži jako otci kněží. Ne, že
na zeď Facebooku nebo koukáním z okna,
bych si nebyl vědom, že papež je svatým otcem.
věřím, že to dám. Že to dáme. Možností, kde
Bral jsem ho ale spíše jako hlavu církve a nikdy
zprávy čerpat, je mnoho (v češtině např. na
mě nenapadlo přemýšlet v tom směru, že po vyradiovaticana.cz).
svěcení bude mým otcem. Otcem, kterému jde
A k čemu nám ta všechna znalost bude? Mezi
o jeho rodinu, brání ji a trápí ho, když někdo
mnoha využitími mě napadá jedno více než
z jejích členů duchovně strádá či odchází.
praktické :-). Až se s papežem potkáme v nebi,
Zatrnulo mi, když jsem si uvědomil, že já –
nepozdravíme se s ním jako s celebritou
jeho syn – o něm mnoho nevím. Vlastně vím
z televize, ale budeme se s ním věčně radovat
jen to, že ten současný je z Argentiny, je jezuive společenství jedné rodiny.
tou a často nás prosí o modlitbu. Že se za něj
modlím, je pravda, ale vnímal jsem to doposud
Michal
více jako modlitbu za muže, který má velký
vliv a je třeba se za něho modlit, aby svůj vliv
používal pod vedením Ducha Svatého.
PS: Michal svůj text psal bez jakékoli
Ten rodinný rozměr mi chyběl…
vědomosti o obsahu mého úvodníku.
Mám pro Vás proto, milí farníci, nabídku.
Podobnost obsahu však pravděpodobně
Pojďte si dát spolu se mnou na tento měsíc
není náhoda😊.  Možná  jde  opravdu 
předsevzetí. Každý den chci alespoň jednou
o aktuální téma, které se nás týká. Všech.
zprávou zjistit, jak se papež má, co dělá, co
P. Miloš

3

KURÝR
Je milé vědět, že mezi námi funguje komunikace nejen v kostele přede mší nebo těsně po
mši, ale že jeden na druhého myslíme i na svých cestách.
Tato skutečnost je o to radostnější, že již nejde o cesty prázdninové nebo dovolenkové.
Potěšme se proto navzájem:

REGENSBURG /DE
Moji milí, koupil jsem sice i pohlednici, ale nakonec jsem se
rozhodl poslat Vám MMS: naše karlštejnská kapitula se poprvé
rozhodla spolu prožít nejen několik minut či hodin společné
bohoslužby, ale zkusit být spolu jako bratři několik dnů; a tak
jsme putovali do Regensburgu, kde žije naše bratrská kapitula.
A o bratrství bylo i setkání s Georgem Ratzingerem…
velmi silný zážitek.
P. Miloš

NIEDERALTAICH /DE
Milí farníci, zdravím vás z pouti pražských
bohoslovců se svými biskupy do Řezna. Podstatnou
část pouti včetně nocí jsme strávili v Niederaltaichu,
kde jsme byli spolu před 3 týdny. Rád tu na ten čas
vzpomínám a jste tu v modlitbách se mnou.
Michal

DUINO /IT
Milí svatogothardští farníci, posíláme pozdravy z Duina
v Itálii, kde jsme na návštěvě syna Daniela, který zde
studuje na UWC Adriatic. Škola je pod hradem stojícím
na vápencovém útesu, kolem nějž se dá plavat. Nedaleko
je Terst, jediný c. k. přístav, Aquilea s největší
mozaikovou dlažbou v Evropě, i Karst – dějiště hrůz 1.
světové války. Prostě historie Evropy v kostce.
Pozdravují Katka a Honza

BANSKÁ ŠTIAVNICA /SK
Vážený pán farár, milí farníci, z krásného pútneho
miesta – banskoštiavnickej Kalvárie, vám posielam
srdečné pozdravy.
J. Myslivečková

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

7. 11.

KOUPĚ
DĚDIČNÉHO
POHŘEBIŠTĚ

Abrahám kupuje první půdu v zaslíbené zemi, aby
založil rodové pohřebiště. Znamená to něco do
budoucna pro něho a pro jeho potomky? Kdo jsou to
vlastně potomci Chetovi, kterým toto pole a jeskyně
původně patří? V této části Bible budeme taky svědky
tradiční orientální obchodní smlouvy, kde se o ceně
pozemku smlouvá.
Genesis 23

14. 11.

HLEDÁNÍ
NEVĚSTY PRO
IZÁKA

V další kapitole První Mojžíšovy knihy se seznámíme
se starodávnou orientální přísahou, kdy se dotýká
přísahající reprodukčních orgánů; závažnost celé
situace podtrhuje ještě fakt, že Abraham je již starý a
pro svého syna nemůže vhodnou nevěstu najít sám.
Je si však vědom toho, co Hospodinu slíbil…
Genesis 24

21. 11.

ZÁVĚR
ABRAHÁMOVA
CYKLU

28. 11.
ANDĚLÉ
V BIBLI

Většina z nás netuší, že Abrahám měl po Sáře ještě
další manželku a po Izákovi ještě další děti. Přesto se
Bible bude dál zabývat pouze jedním z nich, Izákem.
Než se tak ale stane, budeme svědky společné péče
Izáka a Ismaela o pohřeb jejich otce, jenž se stal
příkladem víry pro židy, křesťany i muslimy.
Genesis 25,1-18

Již několikrát jsme se v První Mojžíšově knize setkali
s anděly. Střeží ráj poté, co o něj člověk svým hříchem
přišel, navštívili Abraháma a řekli mu, že Bůh splní
slovo, které mu dal, dvakrát zachrání Hagaru a jejího
syna Ismaela před jistou smrtí v poušti a nedovolí,
aby Izák zemřel jako zápalná oběť. Kdo jsou andělé
podle naší víry?

/Schéma a harmonogram večera:
mše svatá (s úvodním slovem)
17:30
prezentace na dané téma
18:15
výklad vybraných textů
cca 19:00
konec biblického večera
cca 19:30
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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.

SLOVO KE MŠI SVATÉ

Naposledy jsme mluvili o zpěvu při mši.

Naposledy jsme mluvili o zpěvu při mši. A protože několik měsíců tato rubrika v Gothardovi
z prostorových důvodů chyběla, stručně si připomeňme, oč nás církev žádá, a taky co z toho už
v naší farnosti plníme a co ještě můžeme vylepšit.
Pro nás kněze by mělo být závazné, abychom ty části mešní liturgie, které jsou svou povahou určeny
ke zpěvu, opravdu zpívali. Týká se to zejména preface, tedy oslavného chvalozpěvu, který končí
společným trojitým zvoláním „Svatý, svatý, svatý“. Předpokládám, že si každý aspoň jednou všiml, že
v samotném textu, jejž kněz přednáší, se na závěr zmiňuje, že spolu Pána Boha chválíme, vyznáváme,
k němu voláme a zpíváme. A i když ten zpěv tam je zmíněn, nakonec často končíme u recitování.
Takže úkol pro kněze – prefaci alespoň
o svátcích a o nedělích skutečně zpívat!
Zpěvy mají být dále vybírány tak, aby
se mohl zapojovat sbor i lid. Máme-li
ve farnosti výborné zpěváky, kteří jsou
schopni zazpívat nějakou vhodnou
píseň (a máme), máme-li dobrý
pěvecký sbor (a máme), je potřebné
sladit jejich zapojení do liturgie tak,
aby nebyl vynechán zpěv lidu. A proto
úkol pro všechny přítomné v kostele – kdykoli se v kostele zpívá, otevřít si zpěvník a skutečně zpívat!
A poslední výzva ze závazných pokynů: najít způsob, aby se minimálně Modlitba Páně (Otče náš)
občas zpívala latinsky. Ačkoli nejsem milovník starých obřadů, poslušnost je poslušnost, a tak se od
Nového roku každou první neděli budeme Otče náš modlit latinským zpěvem.
/Pokračování Všeobecných pokynů k římskému misálu:
43. Věřící ať stojí od začátku vstupního

zpěvu nebo od chvíle, kdy kněz přichází
k oltáři, až ke vstupní modlitbě včetně, při
zpěvu Aleluja před evangeliem a při četbě
evangelia, při vyznání víry a přímluvách,
od výzvy před modlitbou nad dary Modlete
se, bratři a sestry (nebo Modleme se, aby
Bůh přijal) až do konce mše s výjimkou
toho,
co bude řečeno dále.
Ať sedí při čteních před evangeliem
a responsoriálním žalmu, při homilii
a přípravě darů; a podle okolností též při
posvátném mlčení 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.
Biskupská konference však může gesta
a držení 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.
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PŘEDSTAVUJEME
Každá stavba potřebuje mít dobré základy a pilíře. Ale co by to bylo za stavbu, kdyby měla
pouze základy a pilíře? Chceme-li farnost nejen pasivně mít (jsme jejími členy), ale opravdu
ji vytvářet (tedy stavět), budeme si muset vyhrnout rukávy, opustit zasloužené dny odpočinku
a pustit se do práce. Abychom ale nevyhořeli, potřebuje mít i tato stavba dobré základy a
pilíře. Proto jsem od počátku hledal někoho, kdo se bude pravidelně ve farnosti modlit. A
protože jedním z těchto pilířů je určitě i otec Michal Kimák se svou nemocí a utrpením, chtěl
jsem to propojit. Pravidelná modlitba růžence za otce Kimáka. Hned první, koho jsem oslovil a
poprosil ho o to, neodmítl. Obdivuhodný pan Karol ŽIŽKOVSKÝ.

Při jednom rozhovoru

Při jednom rozhovoru s páterem Milošem Szabo jsem se
přiznal, že nemám rád modlitbu růžence. Důvod? Příliš
mi to opakování zdrávasů připomíná tibetské modlitební
mlýnky, u kterých člověk nemusí moc myslet, a také si
vždy vzpomenu, jak jsem jako malý musel drmolit před
májovými pobožnostmi zdrávasy spolu s babičkami, které
to braly takovým fofrem, že asi ani nemohly vědět, co se
modlí.
Za pár týdnů jsem se dozvěděl, že jsem byl pověřen
modlitbou růžence za otce Michala Kimáka před úterní
mší svatou. V duchu jsem se zasmál a vzpomněl jsem si na
vyprávění přítele Štěpána, který chodil ke svátosti smíření
k vynikajícímu knězi P. Reinsbergovi,
a ten mu za pokání zadal nosit „hubertus“, který Štěpán nenáviděl, a svůj hněv přenášel i na maminku,
která mu ten odporný kabát stále vnucovala. Dobré, že? A tak jsem se pokorně zapojil do modlitby
růžence, spolu s manželkou Ludmilou a Maruškou Bílkovou se snažíme o klidný průběh pobožnosti
a já si pomalu uvědomuji, že růžencová pobožnost má své půvaby a začíná mě duchovně oslovovat.
Dokonce se doma modlím alespoň jeden desátek a snažím se připomínat si Kristův život, tak jak jej
prožíval od narození v Betlémě až po zmrtvýchvstání.
Trochu mě mrzí malá účast věřících (o mladých nemluvím, jsou příliš vytíženi a časově zaneprázdněni),
přesto, že páter Miloš k účasti na modlitbě každou neděli vybízí a na modlitbu upozorňuje. Škoda,
určitě by půlhodinka nikoho příliš nezatížila a možná byste přišli té mariánské modlitbě na chuť, stejně
jako já. Tak prosím, přijďte někdy v úterý, určitě půjdeme z kostela sv. Gotharda potěšeni a s dobrou
náladou.

Karol Žižkovský
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OPRAVY A REKONSTRUKCE

Rekonstrukce fary

Už při prvním pohledu na naši faru je zřejmé, že jsme v rekonstrukci opět o pořádný kus dál: může
za to zejména nová střecha a opravené komíny s patřičným vyvložkováním. Jednání s odborníky
památkové péče dospěla k závaznému stanovisku ohledně barevnosti zdí i oken, takže zbývá se
modlit, aby se stihlo všechno na stavbě připravit včas a vnější omítky se stihly započít ještě před
prvními mrazy. Z vnějších prací je dobré dále zmínit zasypání výkopů, kanalizace a retenční nádrže
v zahradě směrem ke Gotthardské ulici a započetí výstavby terasy vedoucí do zahrady v zadní části
budovy. Uvnitř stavby pokračuje betonování podlah, dozdívání nových příček a dveří, příprava
elektrických rozvodů, instalace kotlů. Ve finální fázi jsou také jednání s prodejci kamene na nové
přístavky nebo ohledně vnějších i interiérových svítidel do všech místností.
Vzhledem k nedávno proběhnuvším volbám do zastupitelstva hl. města Prahy a liknavému
přístupu příslušných úředníků v předchozí době nebylo zatím možné dokončit jednání ohledně
koupě 6 m2 pozemku, přičemž žádost je na magistrátu již od léta roku 2016.
Protože v době uzávěrky minulého čísla Gotharda nebyla známá přesná výše plateb (DPH se teprve
propočítávalo a faktury procházely kontrolou), tato částka nakonec činila přesně 650.842,23 Kč.
Další faktury firmě AMO zatím nebyly propláceny.

Projekt „Stavební úpravy fary na komunitní
centrum u kostela sv. Gotharda v Praze
Bubenči” je spolufinancován Evropskou unií.

9

AKTUALITY
Dušičková mše
/2. 11.
Již tradičně se na „Dušičky“, jak se lidově říká
dni, kdy máme ve vzpomínkách a modlitbách
myslet na naše zemřelé, sejdeme na bubenečském
hřbitově, kde se koná mše svatá nejen za zde
pohřbené, ale za všechny, které budeme my
přítomní v tento den a v tento čas nést ve svých
srdcích. Mše svatá se uskuteční jako obvykle
v zadní části hřbitova v pravém rohu. Tentokrát se
však po skončení mše mohou farníci pod vedením
Terky Neradové rozejít k jednotlivým hrobům
kněží, pohřebných v Bubenči, aby je očistili,
vyzdobili a pomodlili se u nich. Začíná se v pátek
2. listopadu 2018 v 16.00.
Biblické večery
/středa 18:15
Každou listopadovou středu od 18.15 se v kostele
sv. Gotharda pokračuje v četbě a výkladu Starého
zákona. V průběhu měsíce nejen dokončíme
cyklus vyprávění o patriarchovi Abrahámovi, ale
poslední středu si vysvětlíme, co (a kde) se v Bibli
mluví o andělech a co k tomuto tématu říká
katolická církev. Jinými slovy, co všechno
je součástí naší víry.
Sbírka na rekonstrukci fary
/4. 11.
Se souhlasem generálního vikáře Mons. Zdenka
Wasserbauera se každou první neděli v měsíci před
kostelem koná sbírka na probíhající
rekonstrukci fary. Tato sbírka bude pokračovat i
po jejím dokončení, až do poslední splátky
půjčky, kterou v uplynulém měsíci schválilo
Arcibiskupství pražské ve výši 3 milionů Kč
(s 3% úrokovou sazbou).
Oproti předpokládanému zadlužení farnosti (min.
3,5 mil. Kč) se i přes razantní navýšení nákladů
díky získaným dotacím a dosavadním darům
povedlo částku dluhu snížit. V listopadu se sbírka
koná v neděli 4. listopadu 2018 po obou mších
svatých.
Vikářská vizitace farnosti
/6. 11.
Jednou ročně má okrskový vikář povinnost
vizitovat sobě svěřené farnosti. Farnost
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sv. Gotharda v Bubenči patří pod II. pražský
vikariát, kde je okrskovým vikářem P. Josef Ptáček.
Jeho návštěva kromě kontroly stavu fary a kostela
a bratrského povídání se bude také týkat např.
vedení intenční knihy (úmyslu na mše svaté)
nebo existující platné závěti kněze. Vizitace u nás
proběhne v úterý 6. listopadu 2018 odpoledne.
Sbírka na farní i arcidiecézní charitu
/11. 11.
Peníze, které se vybírají v kostele během mše svaté
do tzv. „kasiček“, jsou vždy po mši svaté pečlivě
spočítány paní pokladní, podepsány zástupci
ekonomické rady a farářem a odvedeny na běžný
účet v bance. Nedělní sbírka je pak zdrojem
financování všech společných nákladů na provoz,
nákupy a běžné malé opravy. Až na letní měsíce
je ale jedna nedělní sbírka odváděna na účet
pražského arcibiskupství, a to vždy na speciálně
určený úmysl. Listopadový se týká provozu a
charitních výdajů Arcisbikupství. Kdo bude
v tento den – v neděli 11. listopadu 2018 – chtít,
může si vybrat a část svého příspěvku vhodit do
kasičky v kostele, která se stane základem pro fond
naší vznikající farní charity.

/Na svatého Václava se konala pouť do stejnojmenné kaple na Suchdolu

HISTORIE

Kostel sv. Gotharda v Bubenči

je jednoduchou jednolodní stavbou, jejíž součástí je zvonice přímo v průčelí stavby, orientované
východně, a sakristie, stavebně odsazená severně od kostela. Zmiňovaná zvonice (věž) je podsaditá,
převyšující sedlovou střechu kostela pouze o jednu etáž. Nad vchodem do kostela (supraporta) se nachází kamenná deska s latinským nápisem, obsahujícím v sobě římský letopočet dokončení a posvěcení
stavby kostela (1801): DIVino CVLiVI GotthardI // honorI aDes has eXsirVXerVnI // regnI pro
Ceres.
I když je celá stavba klasicistní, čemuž odpovídá nejen hladká supraporta, ale i přímá římsa, samotná
zvonice svým tvarem připomíná spíše barokní vzhled, jelikož je lemována nárožní rustikou a zakončena
je bohatě profilovanou a vysazenou římsou, ve své střední částí polokruhovitě otevřenou, aby se do
takto vzniklého prostoru mohly umístit věžní hodiny. Střecha zvonice je pojata mansardově a na jejím
vrcholu se nachází pozlacený kříž.

/Pohled

na věžní průčelí kostela se supraportou (deskou nad vchodem) a chronogramem
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/Mše svaté
v kostele sv. Gotharda

úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle

17:30
17:30
6:30
17:30
9:00
10:30

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

/Akce měsíce
slavnost Všech svatých /6:30
1. 11.
mše svatá na bubenečském hřbitově /16:00
2. 11.
setkání hledačů /18:30
2., 16. a 30. 11.
sbírka na rekonstrukci fary /9:00, 10:30
4. 11.
svátek Posvěcení lateránské baziliky /18:30
9. 11.
setkání mládeže /18:30
9. a 23. 11.
11. 11. sbírka na farní i arcidiecézní charitu /9:00, 10:30
18. 11.
ministrantská schůzka /15:00
18. 11.
příprava rodičů ke křtu /17:00
20. 11.
zasedání pastorační rady /17:30
25. 11.
slavnost Ježíše Krista Krále /9:00, 10:30
/Pravidelné aktivity
pondělí 19:00
zkouška sboru
úterý 17:00
modlitba růžence
dle ohlášení v kostele
úklid kostela
úterý, středa a čtvrtek 30 minut přede mší
zpovídání
středa 18:15
biblický večer
/Náboženství dětí
pondělí 15:00
skupina A
úterý 15:45
skupina B
středa 17:30
skupina C
Některá setkání se po dobu rekonstrukce fary konají na adrese:
ČCE – dr. Zikmunda Wintra 15, Praha 6 – Dejvice

Ekonomické okénko

Informace o aktuálním stavu rekonstrukce farní budovy a dalších opravách
v naší farnosti naleznete na straně 9.
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

Výše darů na rekonstrukci v říjnu 2018: 55.590.- Kč
Dne 9. října 2018 byla na rekonstrukci fary schválena půjčka
od Arcibiskupství pražského ve výši 3.000.000.- Kč.
/web www.farnostbubenec.cz /facebook Farnost Bubeneč
/poštovní adresa Krupkovo nám. 32/6, 160 00 Praha 6 /e-mail farnost.bubenec@gmail.com /IČ 61380288
/č. účtu ČS 201333389/0800 /farář P. Miloš Szabo /mobil 731 625 968

FARNOS+
BUBENEČ

