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GOTHARD
měsíčník bubenečské farnosti

FARNOS+
BUBENEČ

SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,
život nám někdy připraví těžké a náročné, ale
určitě i veselé a krásné okamžiky a je dobré si
všímat právě těchto chvil, abychom nebyli pouze
kritičtí, naštvaní, smutní či nešťastní, ale šířili
kolem sebe radost a naději. To by měl být jeden
z hlavních poznávacích znaků, a následně také
jedno z hlavních poslání nás věřících křesťanů ve
světě.
Mnozí z nás měli možnost v létě vycestovat za
hranice Prahy, a někteří i za hranice Česka
nebo Evropy. Ať už to bylo do Sudet nebo
někam k moři či na Ukrajinu, stejně jako své
jméno a příjmení zapsané v úředních dokladech
jsme s sebou všude nesli i nesmazatelný znak,
vepsaný do našich duší při křtu. Není potřeba,
abychom jedno či druhé hlasitě oznamovali
všude, kde se pohybujeme, ale zároveň nás toto
zařazení k určitému příbuzenstvu předurčuje
k zcela konkrétním projevům. Projíždíme-li přes
vesnici, kde žije můj bratr nebo mí rodiče,
bezpochyby se ptáme sami sebe, zda bychom
neměli aspoň na chvíli zastavit a pozdravit, zeptat
se, jak se mají nebo zda právě nepotřebují naši
pomoc. Třeba jen úsměv nebo dobré slovo. Co
když prožívají těžké okamžiky? Někomu mohla
zemřít manželka, jiný má trable se synem…
Prvotní křesťané obdobně a velmi intenzivně
chápali i své zrození pro Boží rodinu. Byli si
vědomi toho, že je Kristus svou vykupitelskou
krví spojil nejen s Bohem Otcem (to vnímáme i
dnes), ale i s ostatními spoluvykoupenými (to
dnes až tak silně nepociťujeme). Proto nalezneme
ve spisech z té doby nejen ono již zažité až
formalisticky obehrané „bratři a sestry“, ale
dokonce i vzájemné pojmenování „svatí“. A
proto apoštol Pavel vyzývá jednotlivé obce, aby
pamatovaly nejen na ty, kteří jsou potřební
v jejich vlastním kruhu, ale i na ty, kteří žijí
daleko od nich, a to i přesto, že se nikdy v životě
nepotkali.
Tak často dnes slýcháme slova o „křesťanské
Evropě“, ale obávám se, že nejen politici, ale
někdy ani my sami, kteří křesťanskou církev nebo
farnost tvoříme, někdy netušíme, co bylo a stále
má být hlavním poznávacím znakem křesťanů, a
to i v době, kdy nebylo, není nebo opět nebude
možné stavět kostely, nosit na krku křížek nebo
jakkoli ovlivňovat ty, kteří jsou nositeli světské
moci. „Učinil jsi z nás svatý lid,“ zní z mešní
modlitby, kterou slýcháme v kostele. Z nás všech,
nikoli ze mě jako jednotlivce. Ta svatost se
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projeví ve vzájemnosti stejně, jako Svatý Duch je
osobním projevem vzájemnosti Boha Otce
s Bohem Synem, a proto je (nebo může být)
přítomen právě v církvi.
Jsem moc vděčný Pánu Bohu za to, že nás
všechny i letos ochránil před neštěstím a vrátili
jsme se opět živí a zdraví domů. Jsem vám všem
také vděčný za to, že se domů vracíte i do našeho
svatogothardského společenství. Scházíme se,
abychom se učili prožívat víru v jejím nejhlubším
a nejpodstatnějším projevu – ve vzájemné lásce.
Není to vždy jednoduché, protože někdy
necítíme potřebu milovat více lidi než svou
vlastní rodinu a rovněž proto, že jsme různí, a
můžeme si tak chtěně či nechtěně také ublížit.
Ale je to přece právě toto uznání provinění, jeho
odpouštění a následné usmíření, jež jsou
konkrétním vztahovým projevem vzájemnosti,
který známe – nebo měli bychom znát – i
z našich vlastních rodin.
„Doba se mění, už je to vše jinak než kdysi,“
pobavil mě nedávno jeden třicetiletý muž, který
si posteskl, že už nerozumí mladým. Opravdu mě
to rozesmálo a potěšilo. Protože takto to vždy
bylo a vždy bude. A právě v těchto proměnách
času může Ježíš Kristus a jeho Duch
v pozemském světě být stejný i dnes, jako tomu
bylo v dobách, kdy křesťané právě svou
vzájemnou láskou ohromili lidskou populaci
natolik, že se stali dominujícím náboženstvím
v jinak pohanském prostředí.

BOHOSLOVEC

Milí farníci,
už nějakou dobu mě pronásleduje otázka, jak
umět žít přítomný okamžik. Podle čeho se
rozhodovat, co je v daný moment důležitější. Jak
z mnoha možností zvolit tu pravou. Zda
fungovat podle harmonogramu, který mě vede
konkrétním dnem a díky kterému vím, že vše
naplánované stihnu, nebo zda se nechat unášet
tím, co okolnosti přinesou.
Může se možná zdát, že obojí má za určitých
podmínek své pro a proti. A možná budu
radikální, když vyslovím názor, že jedno bez
druhého není způsob života, který by po nás
Bůh chtěl. Když budeme každým dnem plout
velkou bezpečnou lodí díky energii přesného
harmonogramu, dost možná totiž neobjevíme
zátočiny a krásy, které nejsou na „hlavní plavební
trase“. A v krajním případě srazíme menší
plavidla nebo jejich plavbu svými vlnami zcela
rozhodíme. Když se naopak necháme unášet
nahodilým větrem, pravděpodobně nikam
nedoplujeme.

Jsme povoláni k tomu, být si navzájem někdy
přístavem s pevnými pravidly, a někdy naopak
záchranným člunem, který se navzdory blížící se
bouři vydává vstříc vlnám, aby zmítající se
plavidla doprovodil do cíle.
Jak to ale rozpoznat? Kdy pravidla zachovat, a
kdy z nich slevit? Odpověď, natož recept, Vám
nedám. Je to běh nikoli na dlouhou trať, ale na
celý život. Vím pouze, že když z pohodlí
denního plánu na cestě za vyšším cílem
vystoupíme, prožijeme chvíle v Boží režii.
Stojí to mnohdy hodně sil. To nepopírám.
Nicméně bourat hranice své pohodlnosti a
lhostejnosti na cestě za druhými je to, k čemu
jsme byli Bohem povoláni.
Přeji nám proto všem, abychom dokázali žít
přítomnost. Nikoli podle hesla Carpe diem
(užívej dne), ale žít přítomnost s druhými. Žít
přítomnost s ohledem na věčnost.

ROMA /IT
Milí farníci! Posílám vám srdečné pozdravy z Říma,
kam jsem se na pár dnů vydal se svou mamčou.
Michal a Ludmila (Hladíkovi)
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KURÝR
VALTICE /CZ
Milí farníci, posíláme srdečné pozdravy
z dovolené trávené ve Valticích a jejich okolí.
Bláhovi

ŠPINDLERŮV MLÝN /CZ
Posílám mnoho pozdravů a vzpomínám!
Lída Žižkovská

IVANO-FRANKIVSK /UA
Z původně plánované cesty za duší Ukrajiny
někam do hlubokého vnitrozemí se nakonec stalo
pozvolné cestování „banderovskou trojicí“ měst
Lvov – Ivano-Frankivsk – Ternopil…
Celý pobyt je pro mě jedno velké a příjemné překvapení.
Myslím a modlím se zde i za vás…
P. Miloš
MÜNCHEN /HR
Srdečně zdravíme z Mnichova.
Užíváme si Bratwurst, Bier a Lederhose.
Bára und Adéla
PRIMORSKO /BG
Posíláme pozdravy celé farnosti z dovolené.
Nedělní liturgie tu trvala 3,5 hodiny
a zdaleka na ní není tolik lidí jako u Gotharda.
Lída, Anna, Anežka, Vojta, Martin, Barbora a Honzík Holých

ANTALYA /TR
Všem farníkům Bubenče pozdrav
od nádherně vyhřátého moře,
z krajiny mnohých památek posílají
Pavel a Hanka.
P.S. Na Ararat naše stařecké kosti nedosáhnou.
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KURÝR

GDAŃSK /PL
EVRENSEKI /TR
Všechno je doma, maximálně za humny.
Srdečný pozdrav ze sluncem vyhřátých pláží Turecka posílá
Ve Wroclavi byli turisti, zácpy, nahaté cihly
Josef (Fantík), Jarmila (Zdráhal), Niki, Ari, Johana
a i v polštině srozumitelné kázání.
V Toruni další sousta nestydatých cihel,
krásný domek k ubytování, hordy návštěvníků.
V Gdaňsku, odkud posíláme pozdrav, jsou lodě,
jeřáby, cizinci, Muzeum druhé světové války, cyklisté,
kostely, zase obnažené cihly, Visla a… moře!
To doma nemáme, je ideálně teplé, tudíž studenější,
počasí zataženější, tudíž nejméně lidí jsme potkali na pláži.
Tak jsme se tam vraceli. Zítra vyrážíme do středního Polska k Poznani,
do nějaké ztracené vesnice, tak tam snad bude nejmíň lidí.
Ano, pamatuji, že už Adamovi neslušela samota, ale davy jsou davy.
Vše dobré Patrik, Veronika, Jáchym a spol. (Bendovi)

RABÍ /CZ
Pozdrav z krátké dovolené na Šumavě posílá všem farníkům
a vzpomíná na vás Lída Ludvíková. S přáním všeho dobrého
se přidává i s. M. Jana de N. D. z Horažďovic

TALLINN /EE
Milí svatogothardští farníci,
zdravíme z cesty po Baltu – lotyšské Rigy,
estonského přímořského Parmu
a historického Tallinnu.
Bývalé sovětské republiky jsou dnes
moderní evropské země
s opravenými památkami a spoustou turistů.
Těšíme se na viděnou v Praze!
Katka a Honza (Trlifajovi)

IBIZA /ES
Milí farníci od Sv. Gotharda,
posielame srdečné a slnečné pozdravy z Ibizy!
Majte sa dobre a prajeme príjemné leto
Šantovi & Hudecovi
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KURÝR
FATIMA /PT
Zdravíme vás z Fatimy a myslíme na všechny z naší farnosti.
Honza, Tereza, Teo, Gabriel, Honzíček (Hellerovi)

SKOTSKO /UK
Milí farníci, posíláme mnoho pozdravů ze Skotska.
Příroda je tu krásná, stále nás nepřestává udivovat.
Je tu trochu jiné podnebí než u nás v Bubenči.
Déšť nás stíhá téměř každý večer při stavění stanů.
A tak se už trochu těšíme do rozpálené Prahy.
Anička (Vobecká), Matěj (Dynybyl), Magda a Tomáš

GDYNIA /PL
Z pobřeží Baltu ze slunné Gdyně
zasíláme pozdravy a vzpomínáme
Jana a Terka Neradovy

BLATNÁ /CZ
Krásný pozdrav při návratu ze Šumavy posílají
Jana a Richard (Semufovi)

PIZZO /IT
Z juhu Apeninského polostrova celú farnosť
pozdravujú a veľa príjemných letných dní prajú
Tomáš, Agátka a Dorotka (Meštellérovi)
Další pohledy budou uveřejněny v říjnovém čísle.
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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AVIGNON /FR
Srdečný pozdrav z Provence posílají
Vladimír a Jája (Píšovi)

MŠE SVATÁ

Atmosféra liturgie
Letní měsíce byly příležitostí i k tomu, abychom
navštívili jiné kostely, poznali jiné kněze a seznámili
se s chodem a životem i jiných farností, než je ta
naše. Protože stejně jako Bubeneč trpí v červenci a
srpnu nedostatkem lidí, kteří využívají léta na
prázdniny, dovolenou či návštěvy svých blízkých a
známých, stejně tak asi nejsme schopni podle jedné
či dvou návštěv jiného kostela poznat do hloubky
společenství tamních věřících. Nicméně i z jedné
návštěvy se dá vycítit atmosféra, kterou během mše
svaté vytváří nejen kněz, ale i přítomní. Lze docela
jasně poznat, zda se jedná o pasivní účastníky, kteří
neodpovídají a nezpívají, anebo naopak zda jde o
životaschopné jedince, kteří vtisknou i starému
nebo chátrajícímu kostelu punc radosti.
Rovněž na knězi je obvykle vidět, na co při liturgii
klade hlavní důraz. Zda jsou to strohé a neživé
rubriky, anebo obsah toho, co říká nebo zpívá. Zda
se na každou jednu mši dostatečně připravuje, nebo
jen automaticky odříká naučená nebo napsaná
slova.
Jak to je či od září opět bude u nás u Sv. Gotharda,
záleží tedy na každém z nás, kteří se do
bubenečského kostela rádi vracíme. Budu moc
vděčný za to, když se do liturgie budeme zapojovat
a slovem či vlastním příkladem k tomu budeme vést
i naše děti.
Pokračování Všeobecných pokynů
k římskému misálu:
Důležitost zpěvu
39. Apoštol vybízí věřící, kteří se scházejí
v očekávání příchodu svého Pána, aby
společně zpívali žalmy, hymny a duchovní
písně (srov. Kol 3,16). Zpěv je totiž znamením
plesání srdce (srov. Sk 2,46). Proto sv. Augustin
správně říká: »Kdo miluje, ten zpívá« a již
ve starověku vzniklo přísloví: »Dvakrát se modlí,
kdo dobře zpívá.«

Při výbteré mají zpívat kněz nebo jáhen či
lektor s odpovědí lidu, nebo kněz i lid společně.

40. Při slavení mše je tedy třeba velice

41. Jsou-li jinak stejné podmínky, patří čelné

si vážit zpěvu s přihlédnutím k národnímu
svérázu i k možnostem jednotlivých
liturgickýchshromáždění.Ikdyžnenívždycky
nutné, např. při mších ve všední dny,
zpívat všechny texty, které jsou určeny
ke zpěvu, je třeba dbát o to, aby zpěv
služebníků a lidu nechyběl o nedělích a
zasvěcených svátcích.

místo gregoriánskému chorálu jako vlastnímu
zpěvu římské liturgie. Jiné druhy liturgické
hudby, zvláště polyfonie, nejsou nijak
vyloučeny,
jestliže
odpovídají
duchu
liturgického úkonu a podporují účast všech
věřících.
Poněvadž v dnešní době se stále častěji
scházejí věřící různých národů, je prospěšné,
abyumělispolečnězpívatsnadnýmnápěvem
7
latinsky alespoň některé části mešního
ordinária, zvláště vyznání víry a modlitbu

PŘEDSTAVUJEME

Aranžérka
Když jsem začínal jako mladý kněz, měl jsem štěstí na velmi dobré kněze, kteří byli pro mě nejen šéfové,
ale opravdové vzory, a to nejen v tom, jak žijí své vlastní kněžství, ale i v tom, jak žijí řízení farnosti. Jako
kaplan jsem ve dvou farnostech nejen „sloužil“ farnosti a faráři, ale hlavně skutečně pomáhal a zastupoval
ho. Když jsme to pak na setkání probírali s dalšími spolubratry, nebylo tomu tak v každé farnosti – ve
většině z nich kněz řídil všechno sám a ostatní lidi ve farnosti mu pomáhali podle toho, kdy to potřeboval
on, nikoli kdy to potřebovala farnost.
Už tenkrát jsem prosil Pána Boha o dar moudrosti, abych jednou jako farář dokázal kolem sebe seskupit
ochotné, obětavé a pracovité lidi a svěřil jim konkrétní oblasti tak, aby vnímali, že jsou opravdu těmi,
kteří za to nesou plnou zodpovědnost, a i já se v té oblasti mohu od nich mnohému naučit. A abych je
také hned od začátku vedl k tomu, že mají mít k ruce někoho, kdo jim pomůže nebo v případě potřeby
je zastoupí. Tak, jako byla Terezka Sedláčková (tenkrát ještě Dynybylová) první z mladých farníků, kdo
se mi ochotně nabídl s pomocí v kostele, stejně tak jako první uposlechla výzvu najít si k sobě někoho,
kdo jí v její službě pomůže. Byla to dobrá volba. Karolína Uhrová.
Milí farníci,
s výzdobu kostela pomáhám Terezce Sedláčkové již
druhým rokem. Předtím, než mne Terezka
poprosila, abych jí s výzdobou kostela pomohla,
nijak zvlášť jsem si nevšímala, jak je kostel
vyzdobený, kde jsou květiny umístěné atd. Až když
jsem mohla společně s Terezkou aranžovat květiny,
začala jsem se nejen učit a více se zajímat o to, co
všechno taková výzdoba obnáší, ale také poznávat
květiny, které jsem předtím neznala. Od té doby, co
se podílím na výzdobě kostela, téměř vždy, když
navštívím jakýkoli kostel, první čeho si v něm
všimnu, jsou naaranžované květiny. Velmi obdivuji
práci všech, kteří připravují nádherné kytice, a
snažím se jimi inspirovat, jelikož nejsem
v aranžování květin žádný profesionál. Také až když
jsem se já sama měla podílet na přípravě květin,
začala jsem si více uvědomovat, kolik laskavých lidí
se stará o chod kostela nejen u sv. Gotharda a že
není samozřejmé, aby kostel fungoval bez
dopomoci ochotných lidí.
Někdy si říkám, kéž by květiny neusychaly,
vydržely déle a nemusely se tak často měnit, ale to
je na tom to krásné, že výzdoba nezůstává celý rok
stejná, ale mění se nejen podle ročního období,
liturgického roku, ale také podle konkrétních
svátků, proto nestojí vždy vázy s květinami jen na
hlavním oltáři, u svatostánku a u Panny Marie, ale
o významu kostelní výzdoby už v Gothardu bylo
psáno.
Výzdoba kostela je pro mne způsob, kterým můžeme Bohu tak, jak to dělali už naši předci, vyjádřit
vděčnost tím, čím nás on sám obdarovává, a to květinami.
A pokud by kdokoli z vás, kdo máte zahrádku, chtěl darovat nějaké květiny ze své úrody, může je kdykoli
ke sv. Gothardu přinést.
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EKONOMIKA

Ekonomické zpravodajství
Díky velké obětavosti nás, kteří tvoříme farní společenství v Bubenči a kteří jsme v uplynulých třech
letech často dávali ze svých vlastních a nejednou skromných úspor i do společné svatogothardské kasy, se
nám možná do konce roku podaří splatit většinu našeho dluhu, jenž vznikl půjčkou na splacení
rekonstrukce farní budovy, jejíž součástí je nově nejen byt faráře a kancelář, ale i komunitní centrum a
venkovní zahrada.
Počínaje rokem 2020 bychom mohli do dalších projektů investovat již pouze takovým tempem, jak se
nám budou na účtu sbírat finanční prostředky. Dovolujeme si tedy celé farnosti představit šest
nejbolavějších oblastí, které budeme muset v příštích letech řešit. Pořadí a tempo bude určovat
ekonomická rada, přičemž důležitou součástí našeho hospodaření by od příštího roku měla být rovněž
oblast humanitární a charitní, abychom neinvestovali pouze do majetku, ale především do těch členů
našeho společenství, kteří se ocitají v nouzi.
1. řešení červotoče ve schodech na kůr a do oratoře (téměř zcela zničené schody)
2. kompletní rekonstrukce elektroinstalace a rozvaděče (problém s revizí elektřiny)
3. nově vyřešit vytápění kostela (v roce 2018 topení dvakrát vypadlo a již není firma na jeho servis)
4. zařízení sakristie (staré různě posbírané skříně již nevyhovují jako úložný prostor)
5. výměna koberců a jejich barevné sladění (aktuálně je jich v kostele šest druhů)
6. celková výmalba a odstranění prasklin (letité vytápění již znečistilo kdysi bílé stropy a zdi)
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AKTUALITY
Modlitba růžence

Farní táborák

/3., 10., 17. a 24. 9.
Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením
života
odvezli
do
nemocnice
bývalého
administrátora bubenečské farnosti P. Michala
Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala
natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho
lékaři uvedli do umělého spánku. Po vyléčení
masivní infekce se však již z tohoto stavu neprobral
a od té doby leží na oddělení paliativní péče. Jeho
lidské utrpení má před Bohem určitě smysl, i když
mu my na zemi nerozumíme. Možná i díky němu
je znát na našem společenství Boží požehnání. Na
otce Michala však pravidelně myslíme i my. Každé
úterý přede mší svatou (od 17.00) se za něho a
jeho zdravotní stav modlíme v kostele růženec.

/15. 9.
Není-li někdo odcestovaný nebo nemocný, neděli
co neděli se obvykle schází členové farnosti,
aby se dozvěděli něco nového z Bible, ale
rovněž proto, aby se povzbudili navzájem ve
víře, případně si pomohli, kdyby někdo z farníků
potřeboval pomoct. Po prázdninách a dovolených,
které způsobily, že jsme se někteří neviděli
opravdu celé dva měsíce, přichází den (neděle
15. září), kdy se můžeme sejít nejen na mši,
ale i na kostelní zahradě. Odpoledne v 15
hodin tam bude již postavený stan a připravené
stoly, na nichž budou špekáčky, chleba a pípa
na pivo, ale kam můžete i vy přinést slané
či sladké pochutiny, ovoce nebo pití. Návrat
z léta zkrátka oslavíme společně. Možná i
zpěvem…

Výstav eucharistie

/6. 9.
Po letní pauze se do kostela navrací klasický
řád bohoslužeb, tedy nejen i další mše svaté,
které v červenci a srpnu chyběly (úterý 17:30,
čtvrtek 6:30, neděle 10:30), ale i některé
pravidelné aktivity. Hned v úvodu měsíce
na první pátek můžeme společně pobýt před
oltářem, kde bude vystavena monstrance
s eucharistií. Půlhodina ticha, přerušená pouze
několika větami k duchovní inspiraci, může
být pro nejednoho z nás osvobozující nebo
utišující. Než začne mše a vyhledáme ostatní,
s nimiž pak budeme společně sedět v lavicích,
můžeme kdekoli v kostele stát, sedět nebo
klečet. A jen tak být a čerpat sílu…
Veni Sancte

/8. 9.
Všichni víme, že ke školnímu roku patří
nejen čas, který žáci, studenti, učitelé (ale
i rodiče nebo prarodiče) tráví v budově školy,
ale i ten, který slouží na přípravu. Odejít
na hodinu nebo dokonce na zkoušku, aniž
bychom se na ni připravili, je možná nejen
odvaha, ale přímo drzost. Pro skutečně věřící
lidi by tedy mělo být normální, že před
velkými nebo důležitými událostmi prosí o
pomoc i Boha. Modlitba na zahájení školního
roku by tedy měla být přirozenou součástí
naší přípravy pro rok 2019/2020. Jak tomu
bude doopravdy, ukáže i účast dětí a jejich
rodičů na mši svaté, při níž budeme společně
prosit Ducha Svatého o pomoc. Bude se
konat v neděli 8. září v 10:30.
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Příprava rodičů ke křtu dítěte

/22. 9.
Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři
jak před Bohem, tak i před církví a hlavně
svým vlastním svědomím docela vážný závazek.
Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by
se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě
proto se vyžaduje, aby se na křtu domluvili
nejen oba rodiče (i když jeden z nich je
nepokřtěný nebo nevěřící), ale aby se setkali
s knězem, který jim dítě bude křtít, a případně
i s dalšími páry, které budou spolu s nimi
v naší farnosti děti vést k Bohu. Na přípravném
setkání, které se tento měsíc koná v neděli
22. září od 17 hodin, se mimo jiné dozvědí
i to, jaké jsou požadavky na kmotru nebo
na kmotra.
Sbírka na církevní školství

/29. 9.
I když není křesťan povinen své dítě přihlásit
do církevní školky nebo školy, tam, kde jsou
pro to vhodné podmínky (tzn. nejen dostatek
věřících, ale především dostatek věřících a odborně
vzdělaných učitelů), církev doporučuje, aby
rodiče dali přednost takovému zařízení, kde
se jejich dítě vedle předmětů, jako je např.
čeština, matematika, fyzika, informatika, biologie,
zeměpis či cizí jazyky, vzdělávalo i v katolickém
náboženství. Různost náboženských společností,
ale i teologické nesváry uvnitř katolické církve
ukazují, že náboženské vzdělání chybí i nám
dospělým. Sbírka poslední zářijové neděle bude
ve všech kostelích pražské arcidiecéze určena
na podporu církevních škol v Praze a okolí.

HISTORIE

Lavice
Aktuální lavice v kostele nejsou původní; o nich prozatím nemáme
žádné informace co do počtu ani vzhledu. Ty stávající byly vyrobeny
z tvrdého dubu, mořeného do tmavého odstínu v roce 1930. Velkou
zásluhu na jejich pořízení měl průmyslník a dlouholetý generální ředitel
Škodových závodů v Plzni JUDr. Karel Loevenstein (24. 7. 1885 Hradec
Králové – 2. 2. 1938 Praha).
Jak napovídá i jeho jméno, pocházel ze židovské rodiny, jeho otec se
však roku 1880 nechal pokřtít a pozměnil své příjmení z původního
Lowenstein. Karel byl jeho prvorozený syn a krátce po jeho narození se
rodiče přestěhovali do Prahy. Díky bohatství a konexím svých rodičů žil
v mládí bohémským životem, kvůli čemuž téměř nedokončil studia práv.
Svou roli sehrál i jeho všestranný talent, byl zručným v šermu, jezdectví
nebo tenisu, ale také plynně mluvil německy, anglicky a francouzsky.
Karel Loevenstein
Roku 1911 se oženil s dcerou proslulého pražského fotografa Jana
Nepomuka Langhanse, zpočátku s rodinou bydlel v Karlíně, roku 1924
se přestěhovali do tehdy prominentní čtvrti Bubeneč. Bydleli na adrese Pod kaštany 19 ve vile Bianca,
kde hostili řadu významných hostů, mj. i prezidenta T. G. Masaryka.
Byl silným kuřákem, nevedl příliš zdravou životosprávu, byl vystaven velkému pracovnímu nasazení,
takže zemřel ve svých 52 letech, pohřeb se konal na jeho statku v Dobřenicích.
Naše kostelní lavice zaplatil Chrámovému družstvu v Pelhřimově, které je vyrobily.
Dubové, tmavě mořené lavice byly vytvořeny v roce 1930 chrámovým
družstvem v Pelhřimově. Toto netypické církevní družstvo vzniklo
v roce 1924 z iniciativy pelhřimovského děkana Františka Bernarda
Vaňka (15. 7. 1872 Stádlec u Tábora – 1. 4. 1943 Dachau). Tento
nadšený vlastenec byl také plodným spisovatelem (např. román Na
krásné samotě) a sportovcem (na pozemcích děkanství zřídil pro
hokejisty kluziště s elektrickým osvětlením), v době heydrichiády byl
gestapem zatčen a umučen v koncentračním táboře Dachau.
Osvědčil se též jako podnikatel, založil již zmíněné družstvo, které se
z malého prodejce mešního vína a uhlíků do kadidelnic vypracovalo na
prominentní seskupení umělců, pracujících na výzdobě chrámů po celé
Republice československé. Své klienty i spolupracovníky mělo také
v Německu, Francii, USA, Palestině a v jiných zemích. Po nástupu František Bernard Vaněk
komunistů k moci bylo roku 1948 obviněno z podvratné činnosti
v republice a v roce 1951 rozpuštěno.

Na lavicích u Sv. Gotharda je
na čtyřech místech (v každém
vnějším rohu komplexu lavic)
nápis, upomínající na
dobrodince K. Loevensteina
s vročením 1930.
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Mše svaté
v kostele sv. Gotharda
(letní provoz)
úterý
17:30
středa
17:30
čtvrtek
6:30
pátek
17:30
neděle
9:00 a 10:30
Úřední hodiny v kanceláři
a otevřený kostel
středa
15:00–17:30

Akce měsíce
zasedání ekonomické rady /18:00
5. 9.
vzývání Ducha Svatého – Veni Sancte /10:30
8. 9.
zasedání pastorační rady /18:30
10. 9.
15. 9. mše obětována za dárce a dobrodince /9:00
farní táborák /15:00-20:00
15. 9.
17. 9.
příprava na manželství III. /18:30
22. 9.
křest Terezie Kličková /10:30
22. 9.
příprava na biřmování VIII. /15:00
22. 9.
příprava rodičů ke křtu dítěte /17:00
28. 9.
slavnost sv. Václava (kaple Suchdol) /18:00
29. 9.
sbírka na církevní školství /9:00, 10:30
Pravidelné aktivity
zpovídání
úklid kostela
zkouška sboru
modlitba růžence
biblický večer

30 minut přede mší (kromě neděle)
úterý 8:00
pondělí 19:00
úterý 17:00
od října 2019

náboženství dětí

bude upřesněno v průběhu měsíce

Ekonomické okénko
Na splacení všech faktur souvisejících s rekonstrukcí fary si farnost v dubnu
2019 půjčila 2.500.000.- Kč, díky obětavosti farníků, kamarádů, přátel a
známých proběhla v květnu akce „Tisíckráte tisíc“, takže k 30.6.2019 mohlo
být splaceno již 1.500.000.- Kč.
Na zbývající milion se stále sbíráme pravidelnými anebo mimořádnými
platbami, od září se opět vracíme i ke sbírce první neděle do kasičky před
kostelem.
Uživatelé internetového bankovnictví mohou využít i zde umístěný QR kód,
v němž je předvyplněné číslo účtu farnosti, variabilní symbol i dar ve výši
1.000.- Kč. Tuto částku můžete ve svém mobilu upravit podle vlastního
uvážení.

Výše darů na splátku půjčky v srpnu 2019: 58.400.- Kč
Přispívat k splacení farního dluhu 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

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

