09 / 2017

023

GOTHARD
měsíčník (nejen) pro bubenečské farníky

SLOVO NA ÚVOD

NÁŠ BOHOSLOVEC

Vážení a milí farníci,
tato slova píši ve vlaku z Olomouce do Prahy,
vraceje se z celostátního setkání mládeže,
kde jsem nejen měl přednášku, ale především
jsem aspoň několik hodin mohl pobývat s naší
bubenečskou mládeží, která se této velké
církevní události v Česku účastnila.

B

ezděčně jsem si vzpomněl na některá
mládežnická setkání, jichž jsem se mohl
v minulosti účastnit, a nemohl jsem
si neuvědomit, jak se za necelých dvacet let
razantně změnila bezpečnost těchto akcí. Aby
se mladí mohli sejít, modlit se, zazpívat si či
navázat nové osobní i komunitní vztahy
a známosti, bylo letos zapotřebí povolat stovky
ozbrojených policistů a vojáků, zatarasit přístupové cesty a silnice k místům shromažďování
a dnem i nocí dohlížet, aby se do davu nevmísil
nikdo, kdo by chtěl klidné shromáždění narušit
či ohrozit.
Přesto se tak zrovna v těchto dnech stalo. Nikoli
v Olomouci a nikoli během katolického setkání
mládeže. Teroristé si tentokrát zvolili Barcelonu
a jako zbraň bylo opět – stejně jako několikrát
předtím – použito velké auto. Člověk přišel na
to, že zabíjet se dá (a může) v podstatě čímkoli.
A když na to přijde, tak kdokoli, kdo překáží
anebo vyznává jiné hodnoty.
Nepředpokládám, že by někdo z našich farníků
sympatizoval s jakýmkoli teroristou. Naopak,
jsem přesvědčen, že všichni věřící křesťané musí
takový útok odsoudit. Co však dělat dál?
Naivně věřit, že s posilováním ozbrojených
hlídek a rozdáním zbraní mezi pospolitý lid
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bude ubývat podobných akcí a bude se méně
zabíjet? Pasivně čekat, že se svět změní a znovu
zavládne v celém světě mír?
V uplynulých dnech jsem viděl několik nadšených lidí, kteří se chopili organizace CSM
a po celou dobu jeho konání byli na nohou
a k dispozici těm, kteří to potřebovali. Měl jsme
možnost sledovat naše mladé, z nichž někteří
si nejen pasivně „užívali“ pohody, ale sami ji
aktivně vytvářeli: viděli potřeby druhých,
a dříve než to dotyční stihli vyslovit, jim je
plnili. Někdy tak, že si toho nevšiml opravdu
vůbec nikdo.
Čím dál, tím více jsem přesvědčen, že stojíme
na rozhraní dvou cest – cesty politických (i reálných) válek a cesty Ježíšovy lásky a smiřování.
Jaká bude budoucnost v reálu, neumím odhadnout. Vím však, která cesta je ta moje, ta naše.
Cesta hledání druhého. Cesta odpuštění těm,
kdo mně/nám ublížili. Cesta služby.
V dobách posledních dvou velkých válek církev
jako instituce i jako společenství lidí se vcelku
uměla správně zachovat. Kdyby celosvětový
konflikt (který nechceme) nastal nyní, věděli
bychom, co a jak máme dělat? A připravujeme
se na to již nyní, když se to od Krista můžeme
učit v dobách svobody a bez zbraní?

M

ilí farníci,
léto je pro bohoslovce časem odpočinku
od normálního seminárního řádu
a zároveň také časem praxí. Co taková bohoslovecká praxe obnáší? Pokud budu hovořit
o praxích pro bohoslovce pražské arcidiecéze,
po každém ročníku je praxe nějakým
způsobem tematicky zaměřená.
Po Teologickém konviktu absolvují bohoslovci
praxi v Charitním domově ve Staré Boleslavi.
Máme tak všichni již na začátku naší přípravy
ke kněžství možnost poznat na vlastní kůži péči
o ty, na které se v dnešní době velice zapomíná.
Staří, nemocní a umírající jsou bohužel často
svými rodinami opomíjeni. Během pobytu
v tomto zařízení jsme tak byli především k ruce
sestrám z Kongregace Milosrdných sester
svatého Vincence de Paul a v neposlední řadě
k naslouchání kněžím, kteří by na sklonku
svého života rádi předávali nabytou životní

zkušenost, ale nikdo za nimi nejezdí.
Po prvním ročníku semináře jsme my
– Pražané – dostali za úkol prožít praxe
s mládeží. Poznat nejrůznější „programy“,
které se křesťanské mládeži nabízejí (salesiánské Chaloupky, Antiochia – mladí pobývají
v místech, kde víra pohasíná, a po vzoru
křesťanů z Antiochie se zapojují do života
obce, atp.). K tomu bylo více než příhodné,
že se letos v Olomouci konalo Celostátní
setkání mládeže (koná se cca jednou za 5 let).
Pro mě osobně v tom byl ukryt ještě bonus
možnosti prožít celé setkání uprostřed naší
farní mládeže. Mohlo by se zdát, že se naše
parta uprostřed sedmi tisíc mladých lidí
ztratila, ale věřím, že každý jednotlivý účastník byl povzbuzením nejen v tomto davu,
ale i pro lidi, kteří s námi tento čas prožili na
dálku. Dva dny jsme tam strávili s otcem
Milošem, který za námi přijel, a mnozí jste
nám psali, že na nás myslíte. Děkujeme!!!
Praxe zaberou notnou část prázdnin, ale jsem
moc rád, že ne veškerý jejich čas. Mohl jsem
tak být se svou rodinou, přáteli a s Vámi.
Jak při nedělních mších, tak třeba na autobusové pouti ke hrobu našeho farního patrona
do Hildesheimu. A než nastoupím 19. září
do dalšího seminárního roku, těším se
na viděnou ještě třeba při Veni Sancte
nebo u farního táboráku ;-).
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FARNÍ KURÝR

FARNÍ KURÝR
LYSÁ HORA
Srdečně zdravíme všechny
bubenečské farníky. Klára,
Tomáš, Jan, Kristýna
(+ obrázek sv. Gothard)

ALPY (Rakousko)
Zdravíme všechny farníky ke
Sv. Gothardu z Rakouských Alp,
kde trávíme pár dní v horách s krosnou
na zádech. Pepa a Prokop

BUDAPEST
(Maďarsko)
Krásné pozdravy
z prázdnin
v Budapešti posílají
Bára, Jarda
a Vilém Růžičkovi

PACZYN (Polsko)
Posíláme vám mnoho pozdravů a vzpomínek z naší
dovolené. O. Mieczyslaw, O. Tadeasz, Vojta + Dáša,
Barbora, Veronika, Benedikt, Tomáš Dynybylovi

HILDESHEIM (Německo)
Pozdrav od hrobu sv. Gotharda v Hildesheimu. Srdečně
zdravíme spolufarníky - poutníci od Sv. Gotharda
KRAKOV (Polsko)
Zdravím z Krakova! Majestátní hrad Wawel, krásné historické
centrum, hodně kostelů a klášterů, místa spojena s Janem Pavlem
II, se sv. Faustynou atd. Vřele doporučuji! Jelena

KRAKOVEC
Pěkný pozdrav z dovolené - prázdnin celému farnímu
společenství posílají a vzpomínají Dáša, Vojta, Matěj, Tom,
Veronika, Barbora, Ben (Dynybylovi), Terezie + Prokop
(Sedláčkovi) a děda Mirek s babičkou (Kronheislovi)
MAKARSKA
(Chorvatsko)
Milí spolufarníci,
zdravíme z rozhorúčeného Chorvátska
a prajeme pekný, teplý
a pohodový zvyšok
prázdnin. Agáta,
Tomáš & Meštellérovi

TRAUNSTEIN (NĚMECKO)
Milý otče, milí farníci, posíláme moc pozdravů z rodného kraje emeritního papeže Benedikta XVI. (16.). Kraj je to
bohatý na přírodní krásy, jen much (voskem přilepená skutečná moucha jako 3D - pozn. P. Miloš) by tu mohlo být
na zdejším statku o několik desítek méně... :-) Těšíme se na vás. Petr, Barbora, Rozí, Matí, Magdaléna a Jozefína
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SPLIT (Chorvatsko)
Srdečný pozdrav ze Splitu všem našim spolufarníkům posílá
Anna Čermáková
VYSOKÉ TATRY (Slovensko)
Mnoho pozdravů z dovolené posílá Ludmila Žižkovská.
V duchu jsem s farníky na výletu ke Sv. Gotthardu, kterého jsem
se nemohla zúčastnit.

DZIWNÓWEK (Polsko)
Dobrý den, pane faráři. Jak se máte? My se chodíme koupat
a jezdíme na výlety a chodíme na procházky, skáčeme ve vlnách.
Jaká byla pouť a počasí? Těšíme se, až se setkáme. Hellerovi

SU-ČOU (Čína)
Vážení farníci a otče Miloši, byl jsem prací zavát do tak
vzdáleného světa, že mě to vrátilo k základům a vzpomněl jsem
si na výzvu: Pište!
Tak píšu
Jiří
a budu osobní:
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PRO DĚTI

PRO DĚTI

PRAVIDLA PRO RODINY S DĚTMI

v kostele sv. Gotharda v Praze 6

J
Ch
D
D
V
N

sme rádi, že děti do kostela vodíte už
od prvních týdnů života
ápeme, že s dětmi je odchod z domova
náročnější

ítě postupně rozlišuje různá prostředí,
kde žije a pohybuje se
ěkujeme, že nás chápete, když nechceme,
aby se z kostela stala herna

šichni ve farnosti děláme maximum,
aby se tady dítě cítilo dobře

a rozdíl od obchodních středisek
nemáme v našem kostele dětský koutek
k „odložení“ dítěte

B
A
P
N
Z
Ch

yli bychom však rádi, kdyby děti nejen chodily
do kostela, ale něčemu se tady naučily
le přijít s nimi do kostela včas, minimálně 5 minut
přede mší, je velmi důležitý výchovný krok

roto od prvních dnů musí vnímat, že kostel je jiné
prostředí než hřiště anebo školka
enechávejte proto zde po mši svaté žádné hračky,
plyšáky ani omalovánky

ároveň si však uvědomujeme, že to není dospělý,
ale dítě, které se musí učit přizpůsobovat

těli bychom však dosáhnout toho, aby se dítě
s vaší i naší pomocí mj. naučilo, že v kostele
se neběhá, ale sedí (klidně i na zemi)

N
M

edílnou součástí bohoslužby je totiž
i naslouchání
áte však pravdu, že v určitém věku dítě
nepostojí a neposedí na jednom místě

K
Z

H

račky jsou a ještě dlouho budou důležitou
součástí jeho života

Ř
J

ešení možná najdeme tam, kde ho moc
nečekáme

ídlo je obvykle určeno k nasycení, nikoli
k utišení dítěte

K

aždý musí pochopit, že dítě se někdy
rozpláče – ze vzteku, po pádu anebo
„jen tak“
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dyž budete trpěliví, i vaše dítě po čase pochopí,
že někdy – a nejen v kostele – musí umět i mlčet

L

idé v kostele zpívají, modlí se, listují
v kancionálech

S

nažíme se, aby byl každou neděli pro vaše
dítě připravený list s Malým Oslíkem

B

ez dítěte by vám v kostele na mši svaté
bylo někdy asi lépe a více byste se mohli
soustředit

T

aky se vám stalo, že někdo z dospělých či
starších farníků dal najevo, že se mu nelíbí
dětský „hluk“?

D

V

ýchova dítěte je někdy pořádná fuška

K

e kojení malých dětí využijte „zpovědnici“ vzadu
v kostele a větší dítě dle možností zkuste zaujmout
něčím jiným než jídlem

B

ez otálení ho jděte utišit do zmíněné „zpovědnice“
anebo ven – postupně pochopí, že po pláči následuje
oddělení od ostatních dětí a aspoň pláč ze vzteku by se
měl vytratit

V

ýsledkem vaší společné návštěvy mše však může být,
že ji dítě později, až vyroste, do svého života přijme
jako přirozenou součást

Z

N

ovolte mu vybrat si svého „kostelního“ medvídka,
pejska, plyšáka anebo panenku, kterou bude ono
v kostele „vychovávat“

roto po jeho obdržení vezměte své dítě s sebou na
klín nebo do lavice a nechte jej malovat a vybarvovat;
je velmi pravděpodobné, že přitom zároveň bude „dávat
pozor“

íme, že děti rády něco dostávají, a tak i od
kněze občas dostanou nějakou sladkost

áš kostel nemá erárního či farního
uklízeče

enoste však, prosím, do kostela takové, které svým
hlukem narušují ticho (autíčka se setrvačníky,
mluvící panenky apod.)

P

tčenáš je společná modlitba a děti se ji
mohou modlit spolu s panem farářem

ítě musíte uklidňovat anebo jít ven
z kostela i 5-6 krát za mši?

N
J

ároveň ho však také učme, že mu nepatří celý kostel,
a v případě nutnosti ho doprovázejte pouze v uličce
kostela do jeho poloviny

kuste tedy dítěti pořídit jeho modlitební či kostelní
„knížku“, kde si bude moct kreslit a číst – nejlépe
s tématem, které s kostelem, Pánem Ježíšem či mší nějak
souvisí

S
P

D
O
V

Z

e pravdou, že bez přítomnosti dítěte se
uklidí doma i v kostele rychleji

tím se nedá nic dělat. Vydržte, za několik týdnů či
měsíců to přejde!

roto k oltáři mají jít pouze děti, které už umějí samy
chodit a aspoň opakovat slova modlitby, menší děti
ať se na ty větší dívají s maminkou nebo tatínkem před
lavicemi

ároveň víme, že se děti (spolu s námi) mají učit
ovládat, takže nedovolte, aby si ji rozbalilo dříve,
než je a vás k tomu vyzve kněz na konci mše svaté

S

tejně, jako se senioři učí být tolerantní, veďte i vy své
dítě k tomu, aby chápalo a s láskou přijímalo i starší
a někdy možná nevrlé farníky

D
N

bejte prosím, aby žádnou neděli nezůstal v kostele
po vašem dítěti nepořádek!

icméně – nenastala pravá chvíle, aby se i vaše
dítě sobě vlastním způsobem začalo zapojovat
do pravidelného domácího i kostelního úklidu?

P

rávě proto vás v tom nechceme nechat samotné
a chceme se na jeho výchově podílet

Svatogothardská nedělní mše v 10.30 není zaměřena na děti, chceme však, aby tato bohoslužba byla farní mší různých
generací, kde se učíme mít vzájemně rádi, pomáhat si, kde však děti dostanou více prostoru než při mši svaté v 9.00.
Je možné, že vám tato pravidla nevyhovují, respektujte však ty rodiče, kteří své děti chtějí vést podle nich, a v případě
nesouhlasu s těmito pravidly zkuste hledat jiný (větší) kostel nebo farnost, kde to bude víc vyhovovat vašim představám.
Snažíme se dětem věnovat, ale zároveň je vychovávat, aby se nestaly centrem zájmu a pozornosti všech. Ani společnost,
ani církev nepotřebuje egoisty: lepší budoucnost lidstva mohou zajistit jen ti, kteří se od malička učí žít pro druhé…
Možná i u nás v bubenečském kostele sv. Gotharda.
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REKONSTRUKCE A OPRAVY

BIBLICKÝ VEČER U SV. GOTHARDA

17.30 mše svatá, vybraná
biblická čtení jako úvod do tématu
18.15 tematická prezentace
a výklad (cca 30 minut)
18.45 společná práce
s konkrétními biblickými texty
(cca 30 minut)
(je vhodné přinést si vlastní Bibli)

6. 9. 2017
Biblický večer se nekoná!

odvětvích ve Starém i Novém zákoně
a spolu „objevíme“ i tunel krále Chizkijáše.

13. 9. 2017
Stavitelství a dolování
Ve srovnání s okolními národy Izraelité
nevynikali žádným výjimečným stavebním
uměním, jejich stavby nejen svou krásou, ale
i řemeslně dlouho zaostávaly za těmi, které
budovali jejich jižní i východní sousedé.
Stejně tak nebyli žádní průkopníci
v dolování: ačkoli jejich území doslova
oplývala nalezištěm mědi, zpracovávat rudu
se učili od pohanských Midjánců.
Spolu se vydáme zkoumat zmínky o obou

20. 9. 2017
Léčitelství a medicína
I když v Bibli nalézáme zmínky o mnoha
fyzických i duševních nemocích, paradoxně
víra v Boha a spoléhání se na Jeho pomoc
vedla Izraelity k tomu, že oproti ostatním
starověkým národům pokulhávali i ve vývoji
medicíny. Roli různých hygienických a léčitelských metody plnily biblické zákony, nařizující pravidelnou hygienu i stravovací návyky. Velký vliv na židovskou komunitu mělo
helenistické období, takže v době Ježíšově
a apoštolských časech již mezi židokřesťany
nalézáme také významné chirurgy i léčitele.

6. 9. 2017
Biblický večer se nekoná!
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Léto přineslo s sebou zahájení několika
poměrně velkých a náročných oprav
a rekonstrukcí. V tuto chvíli máme
za sebou akce:
• Vybudování kanalizační přípojky
Kostel ani fara neměly funkční kanalizační
přípojku, veškerý tekutý odpad včetně umývadel
a WC z obou budov odcházel do zaslepeného kanalizačního vajíčka, které se stále více naplňovalo,
a v nejbližším budoucnu by hrozila havárie. Před
samotnou rekonstrukcí fary bylo proto potřeba
vybudovat novou přípojku, která pak následně
propojí obě budovy s veřejnou kanalizací.
Přípojka byla vybudována ve svahu od pozemku
fary do ulice Gotthardská. Součástí této nákladné
akce bylo mj. zastavení ulice na několik týdnů,
její prokopání, vybudování dvou šachet a zcela
nové kanalizační trasy.
Zhotovitelem byla firma Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Zaplacená cena činí 358.007,82 Kč.

• Vybudování části kanalizace
od přípojky k faře
V návaznosti na předchozí práce na základě
objednávky byla na území farní zahrady vybudována nová kanalizace (stávající „vajíčko“ nebylo
možné využít) od přípojkové šachty až k budově
fary, kde se vybudovala další šachta, k níž pak
povede nová kanalizace z rekonstruované budovy.
Zhotovitelem byla opět firma Pražské vodovody
a kanalizace, a.s. Zaplacená cena činí 99.992 Kč.
Důležité upozornění: kostel ani fara stále
nejsou na kanalizaci připojené, proto používání
dočasného záchodu v obou budovách je velmi
omezené, odpad stále vede do již zmíněné
zaslepené stoky, která se tím naplňuje a ucpává!
• Restaurování červotočem napadeného mobiliáře – I. etapa
Po zralé úvaze, na základě výzvy památkářů,
po poradě s ekonomickou radou a se souhlasem pražského arcibiskupství byla zahájena
celková rekonstrukce dřevěného mobiliáře
kostela sv. Gotharda v Bubenči. V minulých
letech červotoč zcela zničil vnitřní části většiny
dřevěných kostelních lavic, zcela napadl
menzu, kazatelnu, oltáře i zpovědnici, vážně
poškodil vstupní dveře do kostela a schody
vedoucí na kůr. Rozsah a závažnost tohoto
poškození vyžaduje celkovou (a několikaletou)
rekonstrukci. V první etapě byly chemicky
(a ručně) ošetřeny všechny kostelní lavice
opakovaným vpichem účinné látky Bochemit
do každého jednoho otvoru, byly demontovány
koberce ze sedací části lavic, ty byly očištěny
od nečistot vzniklých z lepení koberců
a veškerý nábytek byl oproštěn od hřebíků
a vytmelen.
Zhotovitelem byla firma Ateliér Fiala.
Zaplacená cena činí 198.440 Kč.
Následovat by měla druhá etapa, v níž se
stejným způsobem bude postupovat u klekátek,
oltářů, menzy, kazatelny a vstupních dveří.
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AKTIVITY MĚSÍCE

SLOVO KE MŠI SVATÉ
k hlubšímu porozumění tajemství,
na němž mají účast.

Naposled jsme si zde připomněli
zavedení národních jazyků do mešní
liturgie (proto můžeme poznávat všude
na světě tu samou mši, ale v různých
řečech), jakož i povinnost kněze
každou neděli nejen „něco po evangeliu
říct“, ale poctivě si připravit homilii,
tedy výklad přečtených biblických
textů a jejich převedení do aktuálního
života.
Všeobecné rubriky k římskému misálu
dále pokračují:
14.Tytéž pohnutky a pastorační důvody
vedly II. vatikánský sněm k tomu, že
mohl nově uspořádat i předpisy tridentského sněmu o svatém přijímání pod
obojí způsobou. Dnes totiž není brána
v pochybnost nauka o plné účinnosti
svatého přijímání, i když se podává pouze pod způsobou chleba. Proto sněm
dovolil v některých případech svaté
přijímání pod obojí způsobou, neboť
jasnější formou svátostného znamení se
poskytuje věřícím obzvláštní příležitost
10

15. Tak církev zůstává věrná svému úkolu učitelky pravdy a chrání »věci staré«,
tj. poklad tradice, ale zároveň plní povinnost uvažovat i o »věcech nových«
a moudře je přijímat (srov. Mt 13,52).
Některé části nového misálu
přizpůsobují modlitby církve potřebám
dnešní doby; sem patří především
mše spojené s určitými obřady a mše
za různé potřeby, v nichž je vhodně
spojena tradice s novými texty. Zatímco
mnohé texty čerpané ze starobylé
tradice a uváděné v častých vydáních
Římského misálu zůstaly beze změny,
mnohé jiné byly přizpůsobeny požadavkům a podmínkám dnešní doby, jiné
zase, např. modlitby za církev, za laiky,
za posvěcení lidské práce, za společenství všech národů, za potřeby vlastní
naší době, byly složeny zcela nově za
použití myšlenek a často i slovních
obratů z nových koncilních dokumentů.
K čl. 14: Po prázdninách opět i u nás bude
možnost přijímat pod obojí způsobou (tzn.
nejen Tělo, ale i Krev Páně) každý čtvrtek při
ranní mši svaté (ta bývá každý týden kromě
prázdnin v 6:30).
K čl. 15: Kdykoli je to možné, v naší farnosti
spojujeme mši svatou, především tu nedělní,
s udělováním křtu, společným pomazáním
nemocných, s požehnáním vody nebo jiných
předmětů a snažíme se do dění mše svaté zapojit
co nejvíce farníků, včetně dětí.
Mše svatá by se tak opět měla – dle přání
koncilu – stát nejen strnulým rituálem, ale
živým setkáním věřícího společenství se svým
Bohem skrze proměněného Ježíše Krista,
tedy opravdovou liturgií a bohoslužbou.

Farní táborák
Léto letos opět definitivně končí a tak jako
loni i tentokrát se můžeme neformálně sejít
na kostelní zahradě u táboráku: fungující
farní rada zajistí, aby bylo co na zub i k pití,
mládež slíbila pomoct s přípravou ohně
i jídla, a tak stačí přijít kdykoli mezi 16.00
a 20.00 – u ohně najdete známé i méně známé
tváře, (snad) dobrou náladu a při opečeném
buřtu a sklence (nebo spíše kelímku) piva
můžeme společně vymyslet spoustu dalších
dobrých nápadů, aby nám bylo v bubenečské
farnosti dobře. Přijďte v neděli 10. září 2017
(16.00–20.00).
Veni Sancte a náboženství dětí
„Přijď, Duchu Svatý…“ jsou počáteční
slova staré latinské modlitby, kterou prosili
a dodnes prosí především žáci a studenti na
počátku nového školního roku Pána Boha
o pomoc při poznávání a získávání nových
vědomostí, aby byly k prospěchu a užitku celé
společnosti i církve. I my budeme společně
stejnými slovy prosit v neděli 10. září 2017
při mši svaté v 10.30; a hned následující
týden začíná na faře výuka náboženství.
Přihlášených dětí je tolik, že otevíráme hned
tři skupiny: 1. a 2. třída ZŠ se bude pod
vedením Terezky Sedláčkové setkávat každý
čtvrtek v 16.30, 3. třída ZŠ se bude spolu
s otcem Milošem věnovat přípravě k prvnímu
svatému přijímání každé
úterý v 16.00 a na starší žáky
se bude bohoslovec Michal
Hladík těšit každý pátek
v 15.00.

jeho bývalých republik, včetně Arménie,
je již za pohořím Kavkazu. Otec Miloš se
spolu se svým kamarádem o prázdninách
vydal nejen do arménského hlavního města,
ale především do „divočiny“ venkova, který
každého evropského návštěvníka zaskočí nejen svou krásou, ale především nepředstavitelnou chudobou a pohostinností. Promítání
fotek spojené se vzpomínkami na cestu se
bude konat v kostele v úterý 12. září 2017
po mši svaté, tzn. cca v 18.30.
Farní brigáda
Pokud nám bude Pán Bůh žehnat podle
našich přání, do konce roku by se mohlo
začít s bouráním nevhodných přístavků
na faře a postupnou rekonstrukcí barokní
budovy do původní podoby s její adaptací
pro potřeby komunitního (farního) setkávání
a bytu faráře. Z tohoto důvodu bude
zapotřebí celou faru kompletně vyprázdnit
a vše odvézt: před farou a kostelem se tak objeví nábytek, nádobí, koberce apod. – to vše si
bude možné svépomocně odvézt na vaše chaty
či chalupy do 10.00, po 10. hodině se bude
zbytek odvážet do sběrných dvorů; bude-li
dostatek ochotných rukou i srdcí, vyklidíme
společně kostelní půdu i kostelní zahradu.
Vezměte si s sebou sekerky, popruhy, příp.
vozíky – naše první společná brigáda se koná
v sobotu 30. září, sraz je v 8 hodin na faře.

Povídání o Arménii
Málokdo si uvědomí, že
bývalý Sovětský svaz se
z větší části nacházel nejen
v Evropě, ale i v Asii a řada
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MŠE SVATÉ
V KOSTELE SV. GOTHARDA

úterý

17:30

středa

17:30

čtvrtek

6:30

pátek

17:30

neděle

9:00; 10:30

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI

čtvrtek

14:00 - 16:30

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

zkouška sboru

pondělí 18:30

úklid kostela

úterý 8:00

modlitba růžence
biblický večer
zpovídání

úterý 17:00
středa 17:30

středa a pátek 17:00

náboženství dětí
úterý 16:00 (3. roč. ZŠ)
čtvrtek 16:30 (1. a 2. roč. ZŠ)
pátek 15:00 (4.-8. roč. ZŠ)

AKCE MĚSÍCE
1. 9.
první pátek (17:30)
3. 9.
křest Matilda Ořešníková (10:30)
3. 9. opera v Šárce s Janou Sibera (14:00)
3. 9.
sbírka na rekonstrukci (9:00, 10:30)
5. 9.
zasedání pastorační rady (17:30)
10. 9.
Veni Sancte (10:30)
10. 9.
křest Barbora Kličková (10:30)
10. 9.
křest Max Stupčuk (11:45)
10. 9.
farní táborák (16:00)

12. 9.
16. 9.
17. 9.
17. 9.
19. 9.
24. 9.
30. 9.

promítání o Arménii (18:30)
svatba Havlíček–Chytilová (13:00)
příprava k biřmování (15:00)
příprava rodičů ke křtu dítěte
(17:00)
příprava k manželství (18:30)
sbírka na církevní školství
(9:00, 10:30)
farní brigáda (8:00)

EKONOMICKÉ OKÉNKO - rekonstrukce fary
V pondělí 15. května 2017 konečně nabylo právní moci Územní rozhodnutí ÚMČ Praha 6 o povolení rekonstrukce
barokní fary u kostela sv. Gotharda, čímž jsme se posunuli o krok blíže k její realizaci.Vzápětí byla podepsána smlouva
o dílo na vybudování kanalizační přípojky s firmou PVaK, která vyhrála výběrové řízení a měla by bezodkladně začít
vyřizovat zábor a potřebná povolení k zahájení této etapy stavebních prací. Zároveň jsme s panem architektem začali
připravovat podklady k následnému řízení pro získání stavebního povolení. Jelikož první květnová neděle byla ve farnosti
pouť ke svatému Gothardu, nekonala se po mši svaté sbírka pro rekonstrukci – přesto je částka finančních darů
za uplynulý měsíc srovnatelná s těmi předchozími:

výše darů na rekonstrukci v květnu 2017: 26.130.- Kč
Přispívat na plánovanou rekonstrukci lze trojím způsobem:
a) pravidelná měsíční platba: 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

