
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vážení a milí farníci, 
krátce po mém kněžském svěcení 
odešel jeden můj kamarád kněz do misií 
v Rusku. Protože se nejednalo o žádný 
krátkodobý výlet někam za hranice 
Ukrajiny, ale o životní úkol daleko za 
Ural až k jezeru Bajkal, sklízel od nás 
všech obrovský respekt a uznání. V těch 
letech neexistovala jiná komunikace 
než písemná a mezinárodní hovory se 
uskutečňovaly pouze přes poštovní 
spojovatelku. Jeho rozhodnutí odjet do 
dalekého neznáma tedy nemohlo být 
výplodem chvilkového poblouznění, 
útěkem od problémů či dokonce 
touhou po církevní kariéře. 
Viděli jsme se pak po osmi letech, byla 
to jeho teprve druhá cesta do vlasti, za 
rodiči, sourozenci, kamarády a rodáky. 
Povídali jsme si dlouho do rána a já si 
uvědomoval, jak falešná je představa, 
že rozumíme, jak má vypadat 
pastorace. 
Tenkrát jsem měl na starosti třicítku 
obcí v Povltaví, od hranic Zbraslavi až k 
hranicím Nového Knína. Krajní obce 
jeho farnosti byly od sebe vzdáleny 
 

 
přes 500 kilometrů. Byl tam prvním 
knězem po více než 50 letech, do té 
doby tamní katolíci měli nejbližší 
bohoslužbu dalších několik set 
kilometrů, přičemž na návštěvu mše 
svaté obvykle obětovali celou svou 
dovolenou. 
Myslel jsem si, že ti lidé jsou za svého 
kněze rádi a jsou mu vděční… A nečekal 
bych, že tento zásadní zvrat v jejich 
životě vyvolá rovněž řadu problémů, 
především v mezilidských vztazích. 
Najednou totiž i pro ně bylo vše jinak. 
Už nežili v provizoriu, ale v řádně 
ustanovené církevní struktuře, už 
nerozhodovali o duchovním životě 
farnosti sami, ale museli se naučit 
poslouchat a ctít autoritu. Než si na 
sebe zvykli a vztahy se uklidnily, 
uplynulo pět let… 
A tak chci všem poděkovat, že naše 
zvykání si na sebe není ani tak 
zdlouhavé ani tak problematické.  
Čeká nás rok 2016 a věřte, že se už 
těším na to, kdy budu bydlet na faře, 
abych se mohl lépe připravovat nejen 
pro svou práci na akademickém a 
vědeckém poli, ale i na všechno to, co 
bych rád spolu s vámi v novém roce 
prožil. Pro dobro společnosti, v níž 
žijeme, i pro spásu našich 
duší. 



PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH KE KŘTU 

Ani v dnešní době není málo těch dospělých, kteří se upřímně zamýšlejí nad 
smyslem života, nad duchovnem, nad významem některých hodnot. Nad duší. 
Nad Bohem. Mnozí hledají odpovědi na sociálních sítích nebo v internetových 
diskusích. Jen málokterý hledá odpověď v kostele. Nejvíce jich bude hledat 
odpověď vždy v konkrétních vyznavačích jednotlivých náboženství. Jací jsou? Jak 
žijí? Co pro ně znamená víra? I v naší bubenečské farnosti budou hledat odpovědi 
na tyto otázky dospělí, kteří buď nejsou pokřtěni vůbec anebo po křtu nebyli ve 
víře dál vedeni. S farářem se budou pravidelně scházet na faře, s ostatními pak 
postupně v kostele i mimo něj. Zda se stanou skutečnými následovníky Krista tedy 
je nejen v Božích, ale i v naších rukou. 
První setkání se koná v pátek 15. ledna 2016 v 18.30 na faře.  
 

PŘÍPRAVA K BIŘMOVÁNÍ 

Ježíš věděl, že rozhodnutí patřit k jeho následovníkům bude vyžadovat nejen 
ochotu vytrvat, ale i odvahu věřit jeho slovům a zásadám v jakékoli životní situaci. 
Být křesťanem je víc než chodit do kostela, být křesťanem je vydávat svědectví 
života, být křesťanem je milovat jako miloval On. A to není vždy jednoduché. 
Proto Ježíš slíbil, že těm, kteří ho chtějí následovat, dá k tomu dary božího Ducha 
– Ducha Svatého. Podle tradice naší latinské církvi se k této nabídce mohou 
přihlásit ti dospělí, kteří již dostatečně dosáhli užívání rozumu. Jde o svátost 
biřmování. 
Příprava dospělých (od 17 let) křesťanů k biřmování u nás začíná v neděli 17. 
ledna 2016 po mši svaté (cca 10.30) na faře.   
 

PŘÍPRAVA K MANŽELSTVÍ 

Na svatbu si obyčejně připravují všechno důležité sami snoubenci, občas 
s výraznou podporou a pomocí rodičů. Na manželství, jak ho chápe Bůh a církev, 
se však nejen mohou, ale křesťané také mají připravovat právě v církvi. Nejde 
pouze o vnější přípravu na svatbu v kostele a vysvětlení svatebních obřadů, ale 
především o výklad biblických požadavků i příslibů těm, kteří právě ve svazku úcty, 
lásky a věrnosti chtějí žít po celý svůj život. 
První setkání snoubenců, kteří chtějí vstoupit do manželství (i když neznají 
termín své svatby), je na faře v úterý 2. února 2016 v 18.30.   
 

PŘÍPRAVA DĚTÍ K 1. SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ 

Pro žáky 3. - 6. třídy ZŠ, kteří nebyli u prvního sv. přijímání, anebo také byli, ale 
chtějí si některé otázky zopakovat spolu s jinými dětmi, začne pravidelné 
setkávání s knězem ve středu 6. ledna 2016 v 16 hodin na faře. Kromě prázdnin 
pak budou v setkáních pokračovat týden co týden ve stejnou dobu. 



OTEC MILOŠ PŘEDSTAVUJE 
 

Každodenní mše svaté 
Zní to sice velmi nepopulárně, ale je to tak: společná nedělní 
bohoslužba je naší povinností, a to nejen vůči Bohu, ale i 
vůči bližním, jen tím se vysvětlí, proč máme „jít do kostela“ i 
během dovolené, nebo dokonce v zahraničí, kde je nejbližší 
katolická komunita vzdálená třeba desítky kilometrů. 
V neděli se mají sejít ti, co stejně věří, aby společně 
poslouchali Boží Slovo, společně se modlili a vzájemně se povzbudili, a to se dá 
pouze tehdy, když během mše ani po ní neutíkáme do svého „soukromí“. 
Kromě nedělní mše však někdo potřebuje (anebo chce) den končit nebo začínat 
setkáním s Ježíšem stejně, jako se někdo chce setkat s jakoukoli milou či 
milovanou osobou. Proto se scházíme i mimo neděli, a proto uvažuji o tom, že by 
jedna mše svatá v týdnu byla ráno, před začátkem práce či školy.     
 

Farní charita 
Farnost se projevuje (nebo spíše má projevovat) v mnoha oblastech. Od počátku 
křesťanství udivovalo konzumně a pohodlně (a pro sebe či svou rodinu) žijící 
pohany tím, že jeho vyznavači nežvanili prázdné teorie, neanalyzovali politickou 
situaci, ale z vlastních (a chudých) zdrojů pomáhali nuzným a pečovali o potřebné. 
Bylo to pro ně zkrátka bláznovstvím. Protože od října 2015 jsme již řádně 
ustavenou farností i s trvale jmenovaným farářem, je načase, abychom uvažovali i 
o tom, aby se naše farnost v místě, kde žijeme, projevovala i „farní charitou“. O 
její podobě a cílech ještě určitě bude hodně slyšet.  
 

Svatý rok milosrdenství 
Papež František bulou Misericordiae vultus 11. dubna 2015 vyhlásil pro celou 
církev (tedy i pro nás) Svatý rok milosrdenství, který začal 8. prosince 2015 a končí 
20. listopadu 2016. Tento rok není vyhlášen proto, 
abychom se „jen“ modlili korunku milosrdenství anebo 
si více připomněli úctu k sv. Faustyně. Mottem Svatého 
roku je Milosrdní jako Otec. Ten, kdo si více uvědomí, 
jak je Bůh Otec k němu milosrdný, má dál sám 
projevovat skutky milosrdenství. Podle dávné 
křesťanské tradice, vycházející z Bible, je i v nejnovějším 
vydání Katolického katechismu  (čl. 245) zmíněno 14 
skutků tělesného i duchovního milosrdenství. Každý 
měsíc roku 2016 se budeme soustřeďovat na některé 
z nich. Sledujte prosím vývěsku, webové stránky a letáky 
v našich kostelních lavicích. 



MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA 
 

úterý 17:30 
středa 17:30 

čtvrtek 17:30 
pátek 17:30 

neděle 9:00 

 
KONTAKTY 
 

poštovní 
adresa 

Krupkovo nám. 32/6 
1600 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 14:00-17:00 
 
PLÁN AKCÍ A AKTIVIT 
 

modlitba růžence úterý 17.00 

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

úklid kostela čtvrtek 9.00 
 

2.2.2016 žehnání svíček 

3.2.2016 svatoblažejské požehnání 
10.2.2016 Popeleční středa 

21.2.2016 sbírka Haléř sv. Petra 
27.2.2016 postní duchovní obnova 

28.2.2016 pomazání nemocných 

www.farnostbubenec.cz 

EKONOMICKÉ OKÉNKO 

Tak, jako každé fungující společenství, i farnost má nejen duchovní rozměr, ale 

i konkrétní hmotné výdaje a náklady. Od října 2015 byl pro farnost Praha-

Bubeneč ustanoven řádný sídelní farář, toto ustanovení má tedy trvalejší 

charakter: farář má bydlet na faře poblíž svého kostela a kromě duchovní péče 

o věřící a víru hledající má také jako dobrý hospodář spravovat farní jmění, a to 

v duchu křesťanské umírněnosti i štědrosti zároveň. Protože jde o prostředky 

farnosti, bude se na tomto místě pravidelně objevovat zmínka o posledních 

velkých finančních výdajích a také o těch plánovaných v nejbližší době. 

Farnost nemá žádné nájmy ani sponzory, proto jediným příjmem zůstávají 

kostelní sbírky a případné dary. V měsíci listopad a prosinec 2015 čtyři dárci 

darovali naší farnosti finanční hotovost ve výši 53.000 Kč. Na veškeré dary  

vydáváme potvrzení: tuto částku lze pak odečíst ze základu v daňovém 

přiznání, z něhož se jednou ročně odvádějí státu daně. Dárcům děkujeme! 

Největší výdaje se týkaly opravy soklu kostela sv. Gotharda a nákupu počítače 

a tiskárny do farní kanceláře.  

mailto:farnost.bubenec@gmail.com
http://www.farnostbubenec.cz/

