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SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,
i když se mi v posledních měsících nedaří své 
pracovní povinnosti sladit tak, abych se dostal za otcem 
Michalem Kimákem tak často, jako tomu bývalo první 
dva roky jeho nemoci, každé setkání s ním je pro mě 
nejen velmi obohacující, ale i velmi inspirativní. Jeho 
dlouholetá nemoc, ale především pak pro všechny 
nenadálý vývoj událostí, kdy se nejdříve před třemi lety 
nepovedlo lékařům probrat ho z umělého spánku, 
aby pak byl odpojen od jakýchkoli přístrojů a bez 
možností samostatné péče o své tělo a jakéhokoli 
fyzického kontaktu se svým okolím, klade nejenom mně 
řadu nevyřčených otázek.

Jako jeho okrskový vikář jsem kdysi u pana 
generálního vikáře orodoval za to, aby mu byla 
svěřena duchovní správa bubenečské farnosti, 
kterou měl zvlášť rád. Pamatuji si několik našich 
srdečných a upřímných posezení, kdy jsem mu 
naslouchal a přemýšlel o různých jménech 
i skutečnostech ve farnosti, o nichž jsem neměl 
v té době tušení, že se jednou s nimi ocitnu jako 
jeho nástupce v bezprostředné blízkosti.
Když jsem se dozvěděl, že kromě výuky 
na teologické fakultě mi bude svěřena právě 
farnost svatého Gotharda, byl jedním z prvních, 
za kterým jsem běžel do nemocnice, abych mu to 
řekl. Už tenkrát mě pronikal zvláštní pocit, 
že mi bude ve výkonu funkce faráře pomáhat. 
Jako kněz, jako spolubratr, jako kamarád. 
Když dostaneme náročnou farnost, obvykle totiž 
prosíme své nadřízené o výpomoc: nejčastěji se 
to řeší buď mladším knězem, který působí jako 
farní vikář (neboli lidově kaplan), anebo knězem 
v důchodu, který jako výpomocný duchovní 
pomáhá sloužit mše, kázat nebo udělovat svátosti. 
Obtížnost dnešních farností v Čechách však 
není většinou dána větší potřebou bohoslužeb 
či častějšího zpovídání. Moderní doba s sebou 
přináší nová úskalí a nové problémy, často spíše 

psychického a emočního charakteru. Náročnost 
samoty, únavy, opuštěnosti, ale i možných 
posuzování či nečekaných pomluv se dnes 
mnohem více než kdysi projevuje v apatii 
duchovních, anebo dokonce jejich odchodech 
z kněžské služby.
Za otce Michala se ve farnosti modlíme každé 
úterý přede mší svatou růženec. Této mariánské 
modlitbě je již od roku 1716 zvláštním způsobem 
zasvěcen právě měsíc říjen. Jsem si jistý, že se naše 
farnost právě touto modlitbou může v nejbližších 
dnech propojit v různých rovinách: chtěl bych se 
v říjnu jednou týdně růženec modlit u lůžka otce 
Michala a jednou týdně (v pátek) spolu 
se svou farností v kostele sv. Gotharda, kde kromě 
toho pokračuje nadále i úterní růženec bez kněze. 
Bylo by určitě pěkné, kdyby se tuto sice tradiční, 
ale stále účinnou modlitbu pokusili spolu v říjnu 
modlit rodiny, manželé, budoucí partneři nebo 
blízcí přátelé.
Pokud velmi silně vnímám Boží ochranu a požeh-
nání pro naši farnost, je to bezesporu zásluha otce 
Michala i modlitby růžence. Je teď na každém 
z nás, zda a jak se k tomuto propojení přidáme.
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S radostí vyhlížím předměty teologické, 
ke kterým bychom se měli dle studijního plánu 
posunout po dvou letech předmětů 
filosofických. Jsem zvědav, jaká mi bude 
představenými svěřena funkce potřebná pro 
chod našeho seminárního společenství. 
Ve druháku jsem měl na starosti veškerou 
hudbu a zpěv, co bude ve třeťáku, zatím 
nevím... Těším se i na věci a události zcela 
obyčejné a všední – na osm nových prváků, 
na ranní posezení u kávy nebo třeba páteční 
odpolední sport. Doufám, že si letos najdu více 
času na čtení beletrie a studium živých jazyků. 
Moc se těším na chvíle v kapli těsně před 
spaním.
Čím více očekávám, tím více si uvědomuji, 
že i ode mě se očekává. Moc Vás proto 
prosím o modlitby, abych v roce, který bych 
měl zakončit kandidaturou (tedy veřejným 
rozhodnutím pokračovat na cestě, pro kterou 

jsem se rozhodl), dokázal víc a více rozpoznávat 
především Ježíšova očekávání a stával se tím, 
kým mě chce mít.
A že jsou zmíněná očekávání opravdu radostná 
(a věřím, že nejen ta moje), snad doloží pár 
fotek z pouti pražských bohoslovců s biskupy 
do Řezna a Niederaltaichu.

                    Michal

BOHOSLOVEC

Milí farníci,
nastal čas návratu po letních prázdninách do 
semináře. Na jednu stranu byly prázdniny krátké, 
na druhou stranu byly dlouhé natolik, abych si 
dostatečně odpočal od učení, vyčistil si hlavu 
a zvládl nabrat sílu a chuť pokračovat dál. 
I díky Vám všem. Začíná nový rok mé formace 
a očekávání jsou veliká.



KURÝR
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SEVERNÍ AMERIKA /US
Milé farní společenství. Zdravím vás ze své druhé 
pěší pouti skrz Spojené státy, od Mexika do Kanady. 
V nohách přes 3.300 km a víc jak 1.000 před sebou, 
každý den „zpívám o Hospodinových cestách, 
neboť sláva Hospodinova je velká“ (Ž 138:5). 
Hezký zbytek prázdnin vám! 
www.jakubuvcestovnidenik.cz
Jakub Čech

SVATÁ HORA /CZ
Upřímné pozdravy, vzpomínky a požehnání 
P. M. Svatohorské posílá všem farníkům a vám, 
Otče Miloši, vaše věrná farnice, která se tu za vás 
za všechny modlí   
Alena

Zatímco nejen v kostele, ale i ve svém osobním a pracovním životě již v září pomalu 
či rychle nabíháme na pravidelný pracovní režim, v uplynulých týdnech nám ještě 
přicházely další pohledy a pozdravy z různých koutů světa. Myslím, že mohu nejen za sebe, 
ale za všechny, kteří si tyto pozdravy rádi čtou, poděkovat: každý z nich svědčí o tom, 
že se u Sv. Gotharda nejen cítíme dobře, ale že toto společenství chceme vytvářet 
spolu. Takoví, jací jsme. I drobný pohled, vzpomínka či dárek mohou být projevem lásky 
a sounáležitosti.

KAŠPERSKÉ HORY  /CZ
Srdečný pozdrav P. Milošovi a všem farníkům 
z pouti v Kašperských Horách posílá a vzpomíná
Lidka L.

RUGEN  /DE
Milí farníci, zdravíme vás z mototoulek po Pobaltí 
z Polska do Německa. Užíváme si jízdu, moře, komáry 
a slunné počasí.
Pepa a Michal

BALATON  /HU
Dobrá parta, skvělé počasí, výborná maďarská 
kuchyně… co víc si mohu přát? Snad jen, abyste tady 
byli se mnou… To byste ale museli mít kolo a šlapat 
spolu s námi „tour de Balaton“, jízdu kolem jezera 
a různě po okolním kraji. Těším se na vás,  
P. Miloš
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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

LISABON  /PT
Zdravíme všechny naše přátele z naší 
farnosti z Portugalska  
Anička a Matěj, Josefína a Kuba

PETROVICE  /CZ
Pozdrav a vzpomínky z letního pobytu celému farnímu společenství 
posílá  Mirek (Kroneisl) s rodinou
Dnes jsme zde, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, uvítali 
vzácného a milého hosta:
+ Dominik kardinál Duka

KRIMMLER WASSERFALLE  /AT
Horský pozdrav s pramenitou vodou plnou 
síly posílají 
Bára a Petr Rakušanovi

BAYERN  /DE
Moc pozdravů z dovolené posílají  
Petr, Barbora, Magda, Jozefka, Matý, Rozí Bláhovi

JEŠTĚD  /CZ
Milý pane faráři a všichni 
farníci, zdravíme 
z rodinné dovolené. 
Věříme, že máte taky 
pěkné prázdniny. Bydleli 
jsme chvíli v hotelu nad 
oblaky a teď stanujeme 
u Máchova jezera. 
Těšíme se na vás
Hellerovi

NÍZKE TATRY  /SK
Milí spolufarníci! Posíláme vám všem mnoho pozdravů 
a vzpomínek z našeho putování po horách
Bára, Tom, Veronika, Benedikt, Dagmar+Vojtěch Dynybylovi
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PRO DĚTI



BIBLICKÝ VEČER
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/Doporučené čtení 
pro samostatnou přípravu /Gn 20–22.

 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.

3. 10.
ABRAHAM 

A ABÍMELEK

10. 10.
IZÁK A ISMAEL

24. 10.
OBĚTOVÁNÍ 

IZÁKA

17:30
18:15
cca 19:00
cca 19:30

mše svatá (s úvodním slovem)
prezentace na dané téma

výklad vybraných textů
konec biblického večera

/Schéma a harmonogram večera:



8     

PŘEDSTAVUJEME

Bubeneč zdaleka není první farností, kde mi bylo „vyčítáno“, že se více věnuji klukům než 
děvčatům, a pokaždé odpovídám stejně: vždy to tak bylo, že se kněží věnovali více klukům 
zkrátka i proto, že jejich světu lépe rozumí. Pokaždé však tazatele (nebo spíše tazatelky) 
podpíchnu, že velice rád ve farnosti podpořím a občas navštívím i partu děvčat, pokud 
se jich nějaká starší kamarádka ujme. Tentokrát od slova nebylo daleko k činu, a zatímco 
partu ministrantů vede Matěj Dynybyl, odhodlání vést svatogothardskou partu děvčat 
nabrala jeho dívka Anna VOBECKÁ.

Milí farníci, 
dovolte mi, abych se vám dnes představila a poodhalila 
náš „projekt“ Dívčí parta. Pocházím z Benešova, 
nedaleko od Prahy. Do farnosti Sv. Gotharda mě před 
více jak dvěma lety přivedl můj přítel Matěj. Chodili 
jsme společně na různé farní akce. Parta mládeže mě 
vzala do svého společenství a já se mezi nimi cítila 
dobře, i když jsem měla pořád pocit, že je to spíš 
Matějova farnost a já mám tu svoji doma. Minulý rok 
jsem nastoupila na vysokou do Prahy a také se sem 
částečně přestěhovala. Nerada se někam tlačím, 
a teprve když mi někdo jiný řekl, že i já jsem součástí 
farnosti, jsem si to sama uvědomila. V lednu jsem se 
rozhodla absolvovat přípravu na biřmování u otce 
Miloše a koncem října přijmu v naší farnosti tuto 
svátost.
Když jsem slyšela Matěje s panem farářem plánovat výpadovku pro ministranty, přišlo mi to jako skvělá 
akce a trochu jsem jim záviděla. Nejen výlet, ale tu partu, kterou společně tvoří. Je hezké vidět, 
že kluci díky tomu chodí opravdu rádi ministrovat. V tu chvíli mi přišlo líto všech děvčat v kostele, 
která toto zažívat nemohou. A tak jsem si postěžovala, jak je to nespravedlivé, že je to všechno jen pro 
kluky. Otec Miloš se té myšlenky hned chytil. Po chvíli jsme se dohodli, že bychom do toho opravdu 
šli a zkusili dát dohromady děvčata, která by společně mohla tvořit společenství, seznamovat se, 
prožívat zážitky, legraci a řešit různá témata. Díky kontaktům otce Miloše a také našim farníkům 
se nám podařilo vymyslet zajímavý program pro setkávání. První se bude konat 7. 10. a je na co se 
těšit! Čeká nás prohlídka Národního divadla s operní pěvkyní Janou Sibera, která bude tak hodná 
a provede nás i zákulisím.  
Kromě různých zajímavých akcí nás čekají i setkání na faře (nyní v náhradních prostorách), během 
nichž si společně budeme povídat o různých tématech anebo něco vyrábět (na Vánoce atd.). Mám 
radost, že mi s tímto bude pomáhat Verunka Dynybylová. Chceme však, aby naše akce měly také 
duchovní rozměr a do společenství pozvat Pána Boha. Povídat si s námi o různých věcech křesťanského 
života přijde občas i otec Miloš. 
Moc se těším na naše společné zážitky!
Anička
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OPRAVY A REKONSTRUKCE

Rekonstrukce fary
V uplynulém měsíci rekonstrukční práce na budově fary opět pokročily: jelikož rozsah poškození 
krovu byl větší, než se předpokládalo, bylo potřeba vyměnit části krokví, pozednic a námětků, 
přičemž bylo využito tradičních tesařských spojů, pouze při přeplátování bylo užito ocelových 
šroubovaných svorníků místo dřevěných kolíků. V přízemí 
budovy byla provedena hydroizolace a penetrace podkladu, 
k úpravě ostění a nadpraží; v patře byl proveden nový strop 
na podestě, opatřen původním násypem a jsou připraveny 
instalace kanalizace pro koupelny. Je hotová větší část rozvodů 
elektroinstalace. Střecha byla pokryta pojistnou hydroizolací. 
Jsou vybudovány základy pro schodiště z kostelní do farní 
zahrady a pro nové schodiště vedoucí z kostela na faru.
Došlo k zateplení retenční nádrže na dešťovou vodu, v budově 
byly zavěšeny radiátory, které však budou opět odmontovány 
až do kompletační fáze rekonstrukce. Začala jednání s PRE 
a PPD ohledně vybudování nové elektrické i plynové přípojky.

V nejbližších dnech navštíví stavbu odborná komise památkové péče, aby posoudila a stanovila 
barevnost oken a dveří, jakož i vnitřních omítek v jednotlivých místnostech.
Mimo jiné bude zapotřebí vyvolat opětovné jednání s magistrátem hl. města Prahy ohledně 
odkoupení části pozemku, na němž stojí budova fary, resp. její přístavek, jakož i ohledně návazné 
opravy přístupové komunikace k faře, která je v jeho vlastnictví. 
Za uplynulý měsíc jsou k proplacení firmě ANO připraveny faktury v celkové výši 546.708,- Kč 
bez DPH (přesná částka s DPH v době uzávěrky Gotharda byla teprve počítána – na jednotlivé 
části budovy je rozdílná sazba, kterou je potřebné proporcionálně rozpočítat).

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

Společná modlitba růžence
/pátek 17:00
Měsíc říjen je již několik staletí zasvěcen modlitbě 
růžence. Kromě úterní modlitby za otce Michala 
Kimáka proto bude i v bubenečském kostele 
sv. Gotharda tento měsíc příležitost společně 
s knězem pokleknout, a právě touto modlitbou 
prosit Pannu Marii o přímluvu za různé 
příležitosti. Kromě prvního říjnového týdne tomu 
tak bude každý pátek v 17 hodin.       

Biblické večery
/středa 18:15
Od října opět zahajujeme výuku a výklad Písma 
Svatého. Formou přednášky, prezentace 
a následného výkladu vybraných biblických pasáží 
se znovu budeme postupně seznamovat s dalšími 
kapitolami První Mojžíšovy knihy, přičemž 
nebude chybět ani známý příběh Abraháma, 
připraveného obětovat svého vlastního syna Izáka. 
Biblický večer se koná v kostele ve středu od 
18.15 a předchází mu pravidelná mše svatá 
v 17.30.

Výstav Eucharistie
/5. 10.
Ježíšova přítomnost v chlebě se pro mnohé 
z nás stala takovou samozřejmostí, že ke svatému 
přijímání jednoduše chodíme, aniž bychom 
si uvědomovali, že by tomu tak nemuselo nebo 
někdy i nemělo být. Abychom mohli přistoupit 
ke communiu, jak se přijímání ve mši říká 
v latině, je zapotřebí mít živé communio 
(společenství lásky) jak s Bohem, tak s lidmi. 
Právě za smíření budeme ve farnosti prosit před 
vystavenou Svátostí oltářní v pátek 5. října 2018 
od 17.00.  

Otevřený kostel
/čtvrtek 14:00–16:30
Po tříměsíční pauze se opět jednou týdně otevře 
bubenečský kostel veřejnosti i jindy než pouze 
přede mší nebo během ní. 
Od října do konce roku bude kostel sv. Gotharda 
v Bubenči otevřený každý čtvrtek 

v čase 14.00–16.30. V této souvislosti hledáme 
někoho, kdo by byl ochoten kostel svou 
přítomností hlídat, a také znalce IT, který by 
dokázal ke vchodu kostela nainstalovat již 
zakoupenou kameru a napojit ji na monitor.   

Setkávání mládeže
/12. 10.
Stejně jako kdysi, i dnes je mladá generace nejvíce 
ze všech věkových kategorií nejvíce schopna 
a ochotna společně sdílet: právě v tomto věku 
se vytvářejí party, skupinky a společenství, které 
se spolu umějí bavit, povídat si i hledat životní 
partnery. Po prázdninách začíná v pražském 
Bubenči pravidelné setkávání věřící mládeže 
v pátek 12. října 2018, vždy po večerní mši svaté. 

Posvícení
/21. 10.
I farnost má svůj svátek i narozeniny: svátkem 
je pouť (jméno svatého patrona), narozeninami 
zase posvícení (výročí posvěcení chrámu). Letos 
18. října uplyne již 217 let od okamžiku, kdy byl 
posvěcen náš kostel sv. Gotharda, a tuto událost 
si jako farní rodina připomeneme v neděli 
21. října 2018. Společná mše svatá se koná 
v 10.30, naším hostem a kazatelem bude emeritní 
strahovský opat Michael Pojezdný. Po mši bude 
na zahradě postavený stan a připraven 
skromný oběd; nic ale nebrání tomu, aby kdokoli 
z nás něco uvařil, upekl a přinesl do pomyslného 
„společného talíře“.

Biřmování
/28. 10.
Stejně jako předchozí, tak i následující 
neděli bude pouze jediná mše svatá v 10.30. Šest 
dospělých křesťanů se již od ledna připravuje 
na přijetí svátosti biřmování a toto jejich „vyslání 
do světa“, kde mají pak v síle Ducha Svatého svým 
životem, svými postoji i názory šířit jméno Krista 
i katolické církve, se uskuteční v kruhu nás všech. 
Důležitou svátost tzv. „křesťanské dospělosti“ jim 
přijde udělit pomocný pražský biskup Zdeněk 
Wasserbauer v neděli 28. října 2018.
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SVATÝ GOTHARD

O víkendu 18. - 19. srpna 2018 se vydala notná část naší farnosti na pouť – navštívili jsme tři místa, 
spojená s počátkem života i působení svatého Gotharda: místo jeho narození Reichersdorf, kde jsme 
v neděli sloužili mši svatou přesně v tom samém čase, kdy se zbytek farnosti scházel u Sv. Gotharda 

v Bubenči, Niederaltaich, kde náš světec vyrůstal, vstoupil k benediktinům a také zde působil jako opat, 
a konečně Kremsmünster, kam byl povolán za opata, aby zdejší komunitě vrátil řád a pozvedl tamní řeholní 

život. Z tohoto putování jsme prostřednictvím pohlednice poslali celé farnosti upřímný pozdrav.  



/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

úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle

17:30
17:30
6:30

17:30
9:00

10:30

/Mše svaté
v kostele sv. Gotharda

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

zkouška sboru
modlitba růžence
úklid kostela
zpovídání
biblický večer
/náboženství dětí
skupina A
skupina B
skupina C

pondělí 19:00
úterý 17:00

dle ohlášení v kostele
úterý, středa a čtvrtek 30 minut přede mší

středa 18:15

pondělí 15:00
úterý 15:45

středa 17:30

/Pravidelné aktivity

zasedání ekonomické rady farnosti /18:30
prvopáteční výstav Eucharistie /17:00

setkání hledačů /18:30
sbírka na rekonstrukci fary /9:00 a 10:30

příprava k biřmování /17:30
příprava k manželství III. /18:30

setkání mládeže /18:30
svátek sv. Lukáše /6:30

posvícení /10:30
sbírka na misie /10:30

biřmování /10:30

2.10.
5.10.
5. a 19.10.
7.10.
7.10.
9.10. 
12. a 26.10.
18.10.
21.10. 
21.10.
28.10.  

/Akce měsíce

Ekonomické okénko
Informace o aktuálním stavu rekonstrukce farní budovy a dalších opravách 

v naší farnosti naleznete na straně 9. 

Výše darů na rekonstrukci v září 2018: 28.170.- Kč
Dar Arcibiskupství pražského: 1.000.000.- Kč

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

+FARNOS
BUBENEČ

Některá setkání se po dobu rekonstrukce fary konají na adrese: 
ČCE – dr. Zikmunda Wintra 15, Praha 6 – Dejvice 


