
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vážení a milí farníci, 
když píšu tyto řádky, není mi zrovna 
veselo. Ráno jsem si přečetl zprávu o 
vraždících muslimech v Pákistánu. Není 
pochyb o tom, že cílem útoku byly 
křesťanské rodiny, slavící v místním 
parku Velikonoce. Stejně tak není 
pochybnosti, že nejde o poslední 
atentát na svět, který se hlásí ke 
křesťanským kořenům. Tedy: aspoň 
papírově, aspoň teoreticky.  
Jak se však bránit? Co můžeme dělat? 
Je ještě vůbec reálné zvrátit světové 
dění a psát dějiny jinou, než krvavou 
rukou válek a vražd? Můžeme udělat i 
něco víc, než pouze psát petice, 
protestní nóty či podporovat válku proti 
islámskému terorismu? 
Anebo si máme strčit hlavu do písku 
s odůvodněním, že nás se to netýká, 
protože my (zatím) žijeme mimo toto 
násilí, a budeme se v našem kostelíčku 
za nastolení míru ve světě „pouze“ 
modlit? 
Opravdu nejsem tak chytrý, abych znal 
jednoznačnou odpověď, nebo dokonce 
abych uměl předpovídat, jak se bude 
svět kolem nás vyvíjet dál.  
V těchto dnech, kdy jsem spolu s vámi  

 
prožíval velikonoční triduum, jsem si 
však zároveň velmi silně uvědomoval, 
jak může být následování Krista krásné i 
bolestné zároveň. Že jít za Ježíšem 
znamená připustit i skutečnost kříže, 
utrpení a smrti. I té násilné. I té na nás 
křesťanech - právě tím totiž žili první 
Ježíšovi učedníci. Uprostřed světa, který 
je nenáviděl a zabíjel. Spílali svým 
vrahům? 
„Opravdu je máme milovat?“ ptal se 
mě dnes při východu z kostela jeden 
dobrý muž. Podíval jsem se spolu s ním 
zpět do kostela na kříž v presbytáři. 
„Opravdu je On miloval?“ Kristovo 
učení je radikálně jiné než to, co hlásá 
svět (a co se i nám křesťanům nejednou 
líbí): papež František se na Zelený 
čtvrtek sklání k nohám muslimských 
mužů i žen. Sklízí nejednu kritiku od 
katolíků. Možná ho zabijí. Možná mu za 
lásku oplatí dýkou či pistolí 
(muslimové? katolíci?). Ale - není to 
náhodou jediná, Kristova cesta? Nejsou 
právě to křesťanské hodnoty?  
Učme se jim, prosím. Společně. 
Přimkněme se ke Kristu na kříži, 
k papeži i jeden k druhému. A 
nevražděme se navzájem ani ústy. Pak 
to totiž nebude vražda islámistů. Bude 
to sebevražda nás křesťanů. 



Z FARNÍCH AKTIVIT  

 
Všem farníkům a specielně všem členům pěveckého sboru Sv. Gotharda pěkný 
pracovní pozdrav posílá Hana Lhotová 
 

MODLITBA RŮŽENCE ZA OTCE MICHALA KIMÁKA 

V polovině září 2014 měl P. Kimák (*1965) silný slinivkový atak a bylo nutné jej hos-
pitalizovat. Když se jeho stav náhle zhoršil a organismus ohrožovala vysoká horečka, 
byl uveden do umělého spánku. Po probuzení z něho se však neobnovila mozková 
činnost, a tak již více než půldruhého roku leží v nemocnici, pravidelně navštěvován 
svými nejbližšími. Jedno z jeho posledních ustanovení bylo administrátor farnosti 
sv. Gotharda v Praze-Bubenči, proto se za něj farníci pravidelně modlí. 
Každé úterý v 17 hodin (přede mší svatou) 
Zodpovědná osoba: Karol Žižkovský, k.zizkovsky@seznam.cz 
 

SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH FARNÍKŮ 

Z vlastní iniciativy se dali dohromady mladí muži a ženy, aby se na setkání mladých 
(ve věku 15-30 let, svobodní) vzájemně povzbudili ve víře: na programu setkání je 
společná modlitba, otázky a odpovědi (vždy na konkrétní téma), pohoštění, písně a 
kytara, ale v plánu je i řada dalších akcí a aktivit. 
Každý druhý pátek (tento měsíc 15. 4. a 29. 4.) v 18.30 (po mši svaté) 
Zodpovědná osoba: Josef Klain, klainpepa@seznam.cz  



OTEC MILOŠ PŘEDSTAVUJE 
 

Noc kostelů u Sv. Gotharda 
Noc kostelů probíhá v pražské arcidiecézi od roku 2010. 
Hlavní myšlenkou této misijní a evangelizační akce je otevření 
našich chrámů a našich společenství veřejnosti s cílem sezná-
mit ji nejen se sakrálními prostory, ale jejich prostřednictvím 
s námi samotnými. V průběhu večera a noci mohou tedy far-
níci společně připravit pro návštěvníky jak poutavý program, 
tak i milou atmosféru: každý, kdo by mohl pomoct při organizování této akce, třeba 
jako službukonající pořadatel, ať se brzy ozve na uvedený kontakt. 
Datum Noci kostelů: 10. 6. 2016 
Zodpovědná osoba: Kristina Přikrylová, sediva@me.com  
 

První svaté přijímání 
Eucharistie je jedno z největších svátostných tajemství, které katolická církev od 
dob Ježíše Krista uchovává do dnešních časů: při Poslední večeři Ježíš Kristus pro-
měnil chléb a víno ve své Tělo a Krev, a stal se tak pokrmem pro ty, kteří v něho 
věří, a pro plnění jeho úkolů ve světě potřebují pravidelnou posilu. Prvnímu přijetí 
Eucharistie katolická církev vyžaduje křest, pečlivou přípravu v konkrétní farnosti a 
po křtu odpuštění hříchů ve svátosti smíření. V naší farnosti se k této milé slavnosti 
každý týden připravují sourozenci Štěpán a Natálie. 
Datum prvního sv. přijímání: 5. 6. 2016 v 10.30 
  
Biřmování 
Zatímco křesťanský Východ uděluje a přijímá svátost biřmování společně se křtem, 
tradice latinské církve tyto dvě svátosti oddělila, takže k biřmování mohou přistu-
povat pokřtění katolíci, kteří nejen dosáhli užívání rozumu, ale dospěli do věku sa-
mostatného rozlišování a schopnosti rozhodovat o své budoucnosti. K biřmování se 
aktuálně každý měsíc připravují Jan, Tibor, Michal a Věra, jimž na podzim přijde 
udělit svátost biřmování pomocný biskup pražský Mons. Václav Malý.  
Datum biřmování: 16. 10. 2016 v 10.30 
 
Společný farní výlet 
Farnost nemá a nesmí být pouze parta kamarádů, ale široké společenství bratří a 
sester různých povah, názorů, věku, vzdělání i různé spirituality, kteří se učí nejen 
být spolu v kostele na nedělní mši, ale milovat se ve své různosti, a tím vydávat 
okolnímu světu svědectví o Boží Lásce, která se věnuje opravdu každému člověku 
bez rozdílu. Společný autobusový výlet do Karlových Varů, Chlumu sv. Máří a k pra-
meni Smraďoch, může být příjemným letním prožitkem naší vzájemnosti. 
Datum výletu: 30. 07. 2016 (podrobnosti v příštím farním listu) 



MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA 
 

úterý 17:30 
středa 17:30 

čtvrtek 6:30 
pátek 17:30 

neděle 9:00; 10:30 

 
KONTAKTY 
 

poštovní 
adresa 

Krupkovo nám. 32/6 
16000 Praha 6 

email farnost.bubenec@gmail.com 

IČ 61380288 

č. účtu ČS 201333389/0800 
farář P. Miloš Szabo 

mobil 731 625 968 

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI 
 

čtvrtek 14:00-16:30 
 
PLÁN AKCÍ A AKTIVIT 
 

modlitba růžence úterý 17.00 

farní kafe první neděle 10.00 
zpovídání út, st, pá 17.00 

úklid kostela čtvrtek po mši sv. 
 

1.4.2016 první pátek 

3.4.2016 svátek Bož. milosrdenství 
4.4.2016 slavnost Zvěstování Páně 

19.4.2016 příprava k manželství (3) 
25.4.2016 přednáška „Křesťané z Východu“  

30.4.2016 svatba Páv-Ondrejovičová 

EKONOMICKÉ OKÉNKO 
 

K Velikonocům 2016 byla firmou OZVUK zrealizovaná rekonstrukce 

ozvučení kostela sv. Gotharda a nainstalován nový číselník mešních 

písní. Sbírky obou nedělních mší svatých (9.00 a 10.30) jsou v dubnu 

určeny na pokrytí těchto nákladů (90.920.-Kč). 

Na stejný účel může kdokoli přispět i finančním darem na číslo účtu 

v České spořitelně 201333389/0800, variabilní symbol: 032016. 

Na veškeré dary vydáváme začátkem dalšího měsíce písemné potvrzení: daro-

vanou částku lze podle platných právních předpisů v ČR odečíst ze základu daně 

při daňovém přiznání.  

Všem dárcům ze srdce děkujeme! 

V dalším měsíci (květen 2016) bude pokračovat příprava stavebních a inženýr-
ských projektů na rekonstrukci společných farních prostor (přízemí) a kněž-
ského bytu (patro) v budově fary. Nově je plánovaná rovněž přístavba toalet 
pro návštěvníky bohoslužeb. Podrobnosti budou zveřejněny příští měsíc. 
 

 

www.farnostbubenec.cz 
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