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měsíčník bubenečské farnosti

FARNOS+
BUBENEČ

SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,

možná je to masivní vlnou negativismu, kterou je
v těchto dnech zaplaveno zpravodajství
(politická situace kolem pana premiéra,
arogantní chování některých prezidentů, vraždy
na Blízkém východě, mediální hádky mezi
českými monsignory…), že si silněji uvědomuji,
jak je důležité mít ideály a jít za nimi.
Ideál nikoli jako virtuální nesplnitelný sen, ale
jako konkrétní cíl, o který budu s někým dalším
usilovat. My věřící k tomu máme (resp. můžeme
mít) blízko, protože věříme, že Bůh stvořil člověka
nejen proto, aby se kromě Boha měl i někdo jiný
dobře, ale aby kromě Boha i někdo jiný to dobro,
jímž je sebeobětující láska, vytvářel. Cestu nám
vytyčil jak Dekalogem, tak především konkrétním
životem svého Syna Ježíše Krista.
Toho k nám poslal nejen proto, abychom ho
přijali, ale především proto, abychom ho následovali. On sám je darem, který se dává proto,
abychom i my dávali. Vše, co umíme a dokážeme.
Když se to budeme od něho učit, budeme
v dávání (se) pokračovat až tak, že se můžeme
společně s těmi, kterým (se) dáváme (nebo spíše
díky nim) dostat až do společenství svatých,
communio sanctorum.
Nebe není místo ani jednorázová odměna za zde
na zemi odvedenou práci. Nebe je společenství,
vytvořené Stvořitelem, pro člověka otevřené
Vykupitelem a naplněném láskou Ducha Svatého.
A o toto Boží království usilujeme. Dobrá zpráva,
že existuje i jiný režim než ten a ty, které se politicky hroutí před našima očima. V Božím režimu
však platí jiná pravidla a jiné zákony než ty naše.
Zákon lásky je nejsilnější. Té Boží, která se skrze
nás (a naše pády a nezvládnuté situace, přiznání,
uznání, lítost a odprošení, odpouštění
a restarty ve vztazích, opět doprovázené dáváním
a obětováním z lásky) může šířit do našeho okolí.
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I proto tvoříme farnost. Abychom se to mohli
a měli kde a s kým učit.
Končí rok 2018. Děkuji proto za všechny dary,
duchovní i materiální, které se v našem společenství nasbíraly. Díky modlitbám, obětím, mnoha
odpuštěním a osobnímu nasazení můžeme
v těchto dnech vidět bilanci narůstajícího počtu
pokřtěných, biřmovaných i prvokomunikantů,
ale i bilanci narůstajícího počtu našich aktivit
a lidí, ochotných zdarma tyto aktivity vést.
Díky finančním darům jsme opět mohli nejen
pokračovat v opravách kostela, ale pustit se i do
náročné rekonstrukce budovy fary, v níž by většina těchto aktivit měla fungovat. Bylo jich opravdu
hodně. Kromě náročného projektu jde řada
výdajů do sekundárních služeb s ním spojených
(např. autorský či technický dozor), na které
žádnou dotaci nedostaneme. Vážím si každé
dvacky, kterou si někdo každý měsíc doslova
„odtrhne od úst“, ale i velkého daru 700 tisíc
korun, který ze svých životních úspor letos
bez touhy zveřejnění daroval někdo z našeho
společenství.
Vážím si každého z vás, i když nevím, zda vám to
dávám dostatečně najevo. Poslední den v roce chci
prosit o odpuštění i veřejně. Jsem si vědom toho,
že jste jako skvělá farnost pro mě tím největším
darem, který jsem spolu s kněžstvím od Pána
Boha dostal.

BOHOSLOVEC

Milí farníci,

tu a tam se mi stane taková zvláštní situace, kterou
ale možná také znáte.
Někde zaslechnete nějakou informaci, která
vám nepřijde ani užitečná, ani zajímavá, ale
neuplyne mnoho času a tuto nabytou znalost
dokonale využijete. Například slyšíte o nějakém
malíři, jehož jméno jste nikdy doposud neslyšeli, a druhý den se můžete zapojit do rozhovoru
a dělat znalé, že je přeci jasné, čí je ta právě
probíhající výstava.
Anebo něco podobného: při rozjímání nad
texty breviáře, abych o nich mohl určené ráno
v pár větách „kázat“ spolubratrům (což nás
teď ve třetáku několikrát čeká), mě osloví jistá
myšlenka, druhý den o ní káže rektor, který mé
„slůvko“ neslyšel, večer se z internetu dozvíte,
že podobným směrem se ubíral papež František,
a druhý den začnou rekolekce na obdobné
téma. Náhoda? Nemyslím si…

Tou myšlenkou bylo srdce – vlastně banální
věc. Na druhou stranu ale místo setkání
s Bohem. Když necháme své srdce zavřené,
nebo nějaké místo uvnitř něj, komunikace bude
skřípat.
Žiju tím několik posledních dní. Fascinuje mě,
jak jednoduše to zní, a zároveň jak je to pro mě
těžké aplikovat do vlastního života. Přichází
však advent – doba ke zklidnění a otevírání
srdcí. Doba, která je přípravou na něco dalšího,
stejně jako je otevřené srdce přípravou pro
komunikaci mezi dvěma lidmi, Bohem a
člověkem a přípravou pro lásku.
Přeji nám všem, aby se letošní advent nesl
v tomto duchu. Aby tento čas chystání se na
Vánoce nebyl jen o nákupech a úklidech, ale
především o navazování komunikace s Tím,
který se kdysi stal jedním z nás.

Michal
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KURÝR

Uveřejňujeme dvě e-mailové reakce na poslední číslo Gotharda /038 – 11/2018/,
které přišly na farní e-mail /farnost.bubenec@gmail.com/ v předchozích dnech:
Četla jsem Váš úvodník a jsem z Vašich slov smutná. Vypadá to, jako by Vám papež František nebyl po chuti…

K.

Téměř by se mi chtělo napsat, že jste četla úplně jiný úvodník, než jsem napsal. Naopak, jsem velmi
vděčný Pánu Bohu za to, že máme právě tohoto papeže. Jeho razance a naléhavost, s jakou mluví, káže,
vystupuje, mě ale nutí ptát se, co to znamená mít papeže rád. Potažmo dokonce, co to znamená papeže
poslouchat…
Kladl jsem si (a prostřednictvím úvodníku tuto otázku kladu nám všem) otázku, koho vlastně
posloucháme a proč. Někoho, kdo nám je „po chuti“? A co když bude na Petrově stolci někdo jiný?
Nebudu automaticky na místě těch, které teď (nahlas nebo potichu, to je jedno) kritizuji, že se staví
proti Františkovi?
A zároveň se v tom úvodníku sám sebe ptám, zda ho mám opravdu rád, když jsem vlastně donedávna
ani nevěděl, jaký je jeho „naléhavý“ úmysl (a Vy jste to věděla?). Každý měsíc naléhavě prosí, abychom
se modlili s ním na jeho úmysl. My, jeho katolíci. Pokud mám někoho rád, tak naléhavost nejen slyším,
ale taky na ni odpovídám. Konkrétně.
Až v říjnu jsem si uvědomil, že mluvím, jak ho mám rád, ale přitom mě pravidelně o něco prosí,
naléhavě prosí, a já, my, naše farnost jako bychom neslyšeli. A co bude, když se papežem stane opravdu
někdo, kdo bude vystupovat způsobem, který mi nebude sympatický? Budu ho mít i tak rád? Není pro
mě problém uznávat stávajícího papeže. Ale zamýšlím se nad tím, zda budu uznávat (a poslouchat)
i takového, který bude jiný, než bych si přál?
Chtěl bych (a měl bych) být muž církve. Ať je papež jakýkoli. Zastat se ho a mít ho rád. Konkrétními
skutky. Třeba i tím, že se budu víc modlit za to, oč mě prosí. Mě, nás, Vás... protože každý pokřtěný se
stává nejen Božím dítětem, ale i synem či dcerou katolické církve. Takové, jaká je. Jakou ji tvoříme.

P. Miloš

V minulém čísle Gotharda byl zajímavý příspěvek „Při jednom rozhovoru“ od Karola Žižkovského.
Týká se „zdrávasů“ a přístupu k nim od nás racionálních lidí v naší racionální době. Mnoho z nás
s tímto problémem zápasí a měl jsem několikrát pocit, že s tím zápasí i mnozí racionální kněží. Myslím
si, že se nabízí docela „racionální“ vysvětlení, které bych rád nabídl.
Současná věda o mozku (a i naše každodenní zkušenost) ukazuje, že velká část našeho racionálního
myšlení probíhá v „nevědomí“. Výstupy tohoto myšlení se však dostanou „k nám“ jen tím způsobem,
že nám skočí do „vědomí“. A naopak, z vědomí „úkolujeme“ svoje nevědomí.
Já vnímám zdrávas jako úpěnlivou prosbu o pomoc; unikátně zformulovanou v oblasti vědomí tak, aby
si naše nevědomí samo zformulovalo individualizovanou prosbu, protože my to neumíme.
Všichni se občas nacházíme v situacích, kdy vědomou formulaci úpěnlivé prosby prostě neumíme.
V roce 2010 uvěznilo důlní neštěstí 33 horníků v chilském dole po dobu 70 dní; bez explicitní naděje
na záchranu po velkou část té doby. Jak se asi modlil jejich vůdce, kterému je přisuzována rozhodující
zásluha za jejich záchranu? Ty modlitby pak vedly k vítězným činům. Nevím, jak se modlil. Ale je mi
zřejmé, že v jeho situaci bych neuměl nic jiného než nekonečné opakování zdrávasů. Už proto je dobré
mít v tom trochu natrénovanou rutinu.
/Pokračování na následující straně
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PRO DĚTI
Nejspíše mnozí budeme, nejméně jednou, zasypáni „v šachtě pod zemí“ s živým vědomím, že není
návratu mezi lidi, před námi akutní neznámo a pravděpodobné chvíle utrpení. Tehdy nejspíše zaplní
naše vědomí myšlenky na to, co jsme nestihli, co jsme nepochopili, co se nám nepovedlo přes
veškerou dobrou vůli, co nám přišlo líto, komu jsme ublížili, komu jsme nepoděkovali ... Ježíšmarjá ...
svatá Maria, pros za nás hříšné ... radši už nyní ... a určitě v hodině smrti naší ... Amen.

Jaroslav J.
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BIBLICKÝ VEČER
„Dar duševní síly pochází od Boha, božského bytí,
a soustředíme-li myšlení na tuto pravdu,
naladíme se na tuto mocnou sílu.
Moje matka mě naučila veškerou pravdu hledat v Bibli.“
Nikola Tesla /srbsko-americký vynálezce /1856–1943

12. 12.

KNIHA ŽALMŮ

19. 12.

PRODEJ
PRVOROZENSTVÍ

Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu,
které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně
při různých příležitostech. I když Židy nebyl zařazeny mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je
tomuto lidu svěřen přímo d Hospodina. Proto
po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě
sesbírali tyto písně a sepsali je do jedné knihy.
Podle dávné ústní tradice některé žalmy složil sám
král David.
Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík
(bohoslovec)

Dvojčata Jakub a Ezau se narodí po 19 letech
neplodného manželství. Zatímco Izák má raději
Ezaua, jeho manželka Rebeka tíhne více
k Jakubovi. Drama se bude stupňovat ještě více,
když mladší z dvojčat získá tzv. právo prvorozenství. Proč ale Jakubovi na tom tolik záleželo a byla
to opravdu čočková polévka, za kterou mu starší
Ezau toto právo prodal?
Genesis 25, 19–34

/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

Jednota není uniformita,

proto není správné lpět za každou cenu na tom, aby se všichni chovali v kostele jako roboti, zejména
pokud nejsou věřící nebo pokud nevědí, jak (a proč) vlastně katolíci někdy stojí, jindy klečí nebo
sedí. Proto je i při mši svaté potřebné dbát na to, abychom nikomu, kdo se při mši svaté nebo
obecně v našem kostele chová slušně a tiše, nedávali najevo, že tam nepatří nebo přinejmenším že
tam není „doma“.
Rubriky, které předcházejí samotné modlitby a mešní texty v římském misálu, jsou tak určeny
především nám, kteří jsme uvěřili a na mši svatou již nechodíme kvůli splnění nějaké povinnosti
anebo pro nějaký subjektivní citový
či duchovní zážitek (ano, mše svatá
není o osobní, ale o společné bohoslužbě). Když poctivě čteme nebo
posloucháme Boží slovo, budeme
vnímat, jak velmi bolestně vnímá
Ježíš nejednotu a rozhádanost svých
učedníků a jak jednoznačně prohlašuje, že v církvi, o kterou budou
usilovat „brány pekelné“, bude až do
konce přítomen Boží Duch.
Ten, kdo přijímá tyto pravdy a chce
na sobě pracovat, proto citlivě vnímá,
proč v některých částech mše na znamení úcty stojíme a proč svou pokoru a doslova úžas nad tím,
že Bůh znovu a znovu sestupuje na zem mezi nás, vyjadřujeme pokleknutím.
Právě o těchto postojích byla řeč v minulém čísle Gotharda. Pokud chcete tuto jednotu tvořit s námi
i v těchto vnějších gestech, zkuste se na to opět podívat.
/Pokračování Všeobecných pokynů k římskému 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.

Mlčení
45. Jako součást bohoslužby je také třeba

zachovávat ve stanoveném čase posvátné
mlčení. Jeho povaha je závislá na tom,
o kterou část mše jde: při úkonu kajícnosti
a po výzvě k modlitbě se jednotlivci v duchu
usebírají; po čtení nebo homilii krátce rozjímají o tom, co slyšeli; po přijímání pak ve
svém srdci chválí Boha a modlí se.
Je chvályhodné zachovávat už před
začátkem bohoslužby mlčení v kostele,
v sakristii a v prostorách k nim přilehlých,
aby se všichni zbožně a řádně připravovali
k jejímu slavení.
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PŘEDSTAVUJEME
Když jsme letos při posvícení děkovali veřejně v kostele dlouholetému varhaníkovi panu
Františku Kopovi, měl jsem slzy na krajíčku. Nevím, zda někdy dostatečně vyjádříme vděk
někomu, kdo na mši nechodí jen tehdy, když se mu chce, a aktivně se do ní nezapojuje podle toho, jakou má právě náladu, ale naopak on sám (nebo ona sama) často tu atmosféru
duchovní i kulturní pohody v kostele vytváří. Najít druhého varhaníka, který s ním a jednou po
něm převezme otěže svatogothardského regenschori, nebylo jednoduché. Povedlo se. Už
nyní v tichosti a bez velkých slov zajišťuje, aby varhany zněly při každé mši svaté, na každém
pohřbu či na každé svatbě v kostele. Ludmila JURÁNKOVÁ.

Co si vybavíte jako první,

milí přátelé, když se řekne „varhany“? S takovou otázkou
jsem překvapila nemálo lidí, když jsem před psaním tohoto
článku prováděla průzkum. Odpovědi byly někdy milé,
někdy úsměvné: kostel (nejčastější), andělé, svátek, libozvuk
(milé), „Jen si tak trochu písknout“ (film), kamenný
útvar, píšťaly, kadidlo, vlhkost, baroko, Bach, zuby
(úsměvné je slabé slovo), umění, dunění, …
Musím se však přiznat, že mě nejvíc pobavila odpověď
jiné varhanice, která jen pokrčila rameny a suše řekla:
„Davy Jones z Pirátů“. Dlouho jsem se tomu ze srdce
smála, ale pak mi došlo, že má vlastně pravdu. I mně
se ta scéna, kdy chápavý (myšleno plný chapadel,
nikoliv vnímavý) Davy Jones sedí v plném soustředění
u lodních varhan, vryla do paměti. Scéna totiž
ve skutečnosti není daleko od pravdy.
Varhaníci jsou taky taková chápavá (myšleno obojetně) stvoření. Nemáme sice bradu plnou chapadel
(pouze ve výjimečných případech), zato máme obvykle dvě ruce o deseti prstech a dvě nohy, a to vše
se ke hře na varhany dá použít, nejlépe vše zároveň. I proto jsme občas nazýváni pavouky, prostě samá
ruka, samá noha, případně chapadlo.
Ač se to tak může zdát, být varhaníkem na plný (i částečný) úvazek není lehký úděl. Totiž, jako to při
hře na varhany neměl jednoduché Davy Jones – burácení větru, hromy, blesky, kymácení lodi, všude
samá voda – stejně tak to nemá jednoduché „normální“ varhaník. Ať se venku třeba č*rti žení, ať je
chřipková sezóna, léto, prázdniny, rýma, ať je v kostele +30 nebo -30, varhaník hraje svůj koncert nebo
doprovází při mši svaté.
Pokud nyní začali mladší čtenáři nabývat dojmu, že být varhaníkem nikdy nechtějí, a ti starší, co už své
povolání více či méně dávno mají, že to nikdy svým dětem nebo vnoučatům nedovolí, pak Vás možná
závěrem překvapím. Sedět za varhanami a rozeznít tento královský nástroj na „plný pecky!“ je extrémní
zážitek, pocit velké síly a pokory zároveň. Až člověk zapomene, že má zmrzlé prsty. Jak jsme sami
malincí, zatímco hudba je nesmrtelná!

Ludmila Juránková
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OPRAVY A REKONSTRUKCE

Rekonstrukce fary

V kostelní zahradě přibyla stavební buňka, což je neklamným signálem, že se dělníci již vystěhovali
z interiéru fary a všechny místnosti tak byly k dispozici pro další úpravy: podlahy jsou připraveny
k položení parket nebo dlaždic, hotové je podlahové topení, zdi jsou téměř vyštukovány a postupně
se na svá místa vracejí i repasovaná okna. Poslední týdny se zde střídali elektrikáři (slabo a silnoproud), plynaři, topenáři i vodaři, kontrolují nebo předělávají se příslušné přípojky. Objednávají
se zařízení do kuchyně i do koupelny, v řešení jsou svítidla na chodby i do jednotlivých místností,
vypínače nebo čidla.
Vnější práce bude omezovat začínající zima. Přesto již lze na přední fasádě vidět památkovými
úřady předepsanou barevnost omítky, dle klimatických podmínek se bude s výmalbou pokračovat
po všech stranách budovy. V zadní části směrem do zahrady je již vybudována zídka, ohraničující
terasu, vyzdívají se i schody z kostelní do farní zahrady. Obě přístavby (kancelář i WC) byly
v posledních dnech zatepleny.
Kontrolní dny na stavbě probíhají pravidelně každý čtvrtek ráno.
Vzhledem k prodlevám, které nastaly u subdodavatelů, se předpokládá dokončení stavby koncem
února 2019.
Za poslední měsíc nebyla vyplacena stavební firmě žádná faktura, aktuálně probíhá fakturace další
etapy, k proplacení po pečlivé kontrole ze strany arcibiskupství i správy evropských fondů dojde
patrně začátkem prosince 2018.
Se stavbou však souvisí i další náklady, které se hradí výlučně z našich vlastních úspor, v poslední
době jsme takto zaplatili za autorský dozor 18524.- Kč a za technický dozor investora 84000.- Kč
(obě částky jsou účtovány za 6 měsíců).

Projekt „Stavební úpravy fary na komunitní
centrum u kostela sv. Gotharda v Praze
Bubenči” je spolufinancován Evropskou unií.
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AKTUALITY
Žehnání adventních věnců
/2. 12.
Adventní věnce v domácnostech i na pracovištích nám mohou připomínat, že na Vánoce
je potřeba se i připravit. Zastavit se, rozsvítit
náležitý počet svíček a otevřít si třeba Písmo
Svaté nebo další duchovní literaturu, popovídat si
s říslušníky rodiny nebo kolegy i na trochu
vážnější téma – i to může být způsob, jak nezapo
menout, že nejen kdysi, ale i dnes se může stát, že
Boží Syn při svém příchodu mezi lidstvo nenajde
připravený ani svůj vyvolený lid, do nějž jsme byli
i my zařazeni svátostí křtu. Nechte si tyto věnce
požehnat při některé z nedělních mší v Bubenči.
Svatomikulášský večer
/5. 12.
Nejen děti, ale i my dospělí se můžeme potěšit
z návštěvy svatého Mikuláše v našem kostele.
Podle předběžného ohlášení by měl spolu se svými
společníky dorazit v průběhu večerní mše svaté,
která se koná v 17.30. Protože žádný svatý nemá
Boží vševědoucnost, ani Mikuláš nezná počet
dětí, které o jeho návštěvu v Bubenči budou stát.
Proto prosíme rodiče, aby včas (nejpozději v neděli
2. 12.) napsali na farní e-mailovou adresu
farnost.bubenec@gmail.com jméno a příjmení
dítěte, jeho věk a nejlépe pár informací o tom,
co dítě umí a v čem by se naopak mohlo polepšit.
Roráty při svíčkách
/6., 13., 20. 12.
Vstát brzy ráno a brodit se sněhem do kostela
na ranní adventní mši… tak to už je několik let
pouze romantická představa dávno zašlých časů.
Ale vstát brzy ráno (přemoct svou pohodlnost
a lenost) a vydat se do kostela sv. Gotharda, kde je
v půl sedmé ráno adventní mše za úplné tmy,
kterou rozčísnou pouze plameny rozsvícených
svící, to je možná realita: zkuste to i letos
a přidejte se k desítkám mladších i starších
farníků, kteří aspoň v adventu chtějí udělat
pro Pána Boha i pro svou duši něco víc…
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Předvánoční zpovídání
/18. 12.
I když je (nebo spíše by měla být) svátost smíření
pravidelnou součástí našeho duchovního života (tedy nejen jednou nebo dvakrát ročně), před
velkými svátky je přirozené, že tuto očistu duše
chceme udělat pozorněji a důkladněji. I proto přijde opět mezi nás otec Vladimír Málek,
který spolu s otcem Milošem bude k dispozici
celé úterní odpoledne od 15 hodin, aby udělili
svátostné rozhřešení ve svaté zpovědi všem, kteří
o to budou i letos stát.
Návštěvy starých a nemocných
/21. 12.
Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto,
abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní
rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých
rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli
i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech,
nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce
po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš
je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději
v neděli 16. 12.) na farní e-mailovou adresu
farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt,
na který ve středu oznámí přibližnou hodinu
svého příchodu.
Obnovení manželských slibů
/30. 12.
Každoročně se buď druhou vánoční neděli,
nebo 30. prosince slaví svátek Svaté Rodiny, kdy
se mohou shromážděné páry ve vzpomínkách,
ale především ve svých úmyslech vrátit do
okamžiků, kdy si v některém kostele před Bohem
slibovali lásku, úctu a věrnost. Letos nám obě data
splývají do jednoho dne, a tak při nedělní mši
svaté si přítomní manželé mohou na výzvu kněze
na svých místech podat ruce, podívat se jeden druhému do očí a potichu či nahlas zopakovat jeden
z nejsilnějších i nejkrásnějších životních slibů…

HISTORIE
Příprava kostela k Vánocům
/21. 12.
Postavit stromky, nainstalovat jejich osvětlení, připravit betlém – to vše může trvat celý den
(pokud to budou dělat dva lidi), anebo naopak to
může být hotové za 1–1,5 hodiny, pokud přijde
dostatek farníků a práce se správně rozdělí.
Po páteční mši svaté tak mohou nejen muži, ale i
ženy a celé rodiny pomáhat: zatímco muži postaví
stromky a budou se věnovat elektřině, ženy začnou
s úklidem a společně s dětmi se mohou věnovat
stavění betlému (anebo to rozdělení může vypadat
i zcela jinak).

Charitní akce
Pojďme si v předvánočním shonu odskočit
od nakupovaní dárků, pečení cukroví a na chvíli se zastavit a vzpomenout na lidi, kteří jsou
nemocní, na lůžku a někteří možná i úplně sami,
a trochu jim zpříjemnit adventní dobu tím, že
jim zazpíváme pár koled, chvíli s nimi posedíme
a předáme jim malý dáreček. Původně jsem měla
v plánu navštívit LDN v Bubenči, ale bohužel
se protáhne rekonstrukce podlahových krytin,
a tudíž bude pro nás nepřístupna. Předběžně
máme naplánováno navštívit LDN na Novém
Městě, termín a čas bude upřesněn na nástěnce
a v následných ohláškách.
Tereza N.

Kostel sv. Gotharda v Bubenči

Kromě hlavního vchodu (na západní straně) má kostel sv. Gotharda další čtyři, z toho jeden nefunkční
(zazděný). Tento dnes zazděný vchod s kamennými schůdky v severní zdi kostela je původní vchod
do sakristie, zatímco stávající vstup (směrem od fary) byl proražen v místech, kde bylo okno, o čemž
svědčí zbytky staršího ostění s dnes již nevýraznými uchy s kapkami v horní části (možná ze 17. století)
a dodnes viditelné otvory nepochybně po okenní ochranné mříži. K této změně došlo roku 1801 při
stavbě kostela, lze se tedy právem domnívat, že kamenné ostění u sakristie je jedním z nejstarších
dochovaných stavebních prvků našeho chrámu. Další dva vchody jsou po obou bocích kostela, přičemž
ten na jižní straně je proražen novodobě v místech, kde kdysi stával jeden z bočních oltářů.

/Na vzácné historické fotografii lze vidět původní umístění kapličky sv. Jana Nepomuckého,
která je dnes součástí bývalé hřbitovní zdi.
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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
2. 12.
žehnání adventních věnců /9:00; 10:30
2. 12.
mše svatá na Karlštejně /14:00
5. 12.
svatomikulášský večer /17:30
6., 13. a 20. 12.
roráty při svíčkách /6:30
7. 12.
prvopáteční výstav Eucharistie /17:00
8. 12. slavnost Neposkvrněného početí P. Marie /9:00
9. 12.
sbírka na bohoslovce /9:00; 10:30
18. 12.
předvánoční zpovídání /15:00 –18:00
21. 12.
návštěvy starých a nemocných /9:00 –12:00
21. 12.
výzdoba kostela k Vánocům /18:30
24. 12. půlnoční mše s Rybovou Českou mší vánoční
25. 12.
slavnost Narození Páně /9:00; 10:30
26. 12.
svátek sv. Štěpána /9:00
30. 12.
obnovení manželských slibů /9:00; 10:30
31. 12.
poděkování na konci roku /17:30
/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 listopadu 2018: 39.448.- 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

