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měsíčník bubenečské farnosti

FARNOS+
BUBENEČ

SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,

Informační boom posledních desetiletí, kdy se ta nejodbornější
problematika díky moderní technologii stává přístupnou
v podstatě komukoli, nese s sebou nejen velké pozitivum v lepší
vzdělanosti obyvatelstva, ale i negativum v podobě hrozby
širokého amaterismu, který nahrazuje elitní odbornost. Lidově
řečeno: „všichni všemu rozumí“. A tak se stáváme svědky,
jak i my sami unikáme před těžkými řešeními a preferujeme
snadné populistické sliby…
nás mj. učí nejen dávat, ale i to, jak dávat, stejně
Nedávno jsem četl první list apoštola Jana, kde je
jako nejen dostávat, ale i to, jak dostávat. Tedy co
mj. napsáno: „Láska k Bohu spočívá totiž v tom,
má dávání a dostávání doprovázet. Stejně tak jeho
že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání
přikázání učí, jak poslouchat, ale i to, jak řídit
nejsou těžká.“ Co nás na první pohled zaujme,
a poroučet. Lidskými (tedy našimi, mými) vinami
je „nejsou těžká“ – jinými slovy (i tak to lze
a hříchy způsobený nepokoj a napětí vyřešit jeho
vysvětlit) vše, co by nás ve víře a na cestě k Bohu
příkazem (ano, pro křesťana nejde o žádné
zatěžovalo, nemůže být Božím přikázáním. Cesta
doporučení nebo alternativu, ale o přikázání)
k Bohu by tedy měla být především snadná a
umět se omluvit, stejně jako příkazem odpustit,
radostná.
když ta omluva přichází.
To je však v rozporu s Ježíšovým tvrzením, že
cesta do nebe je úzká a trnitá (Mt 7,13) a přísným Možná právě toto je v dnešní době nejtěžší. Do
marketingu, jenž hlásá osobní úspěch jako jeden
varováním před falešnými proroky, kteří by chtěli
z nejsilnějších životních cílů, se omluva příliš
byť jen nejmenší přikázání jakkoli pozměnit
nehodí (a když, tak do zpovědnice). A tak vlastně
(Mt 5,19). Ten rozpor je však pouze zdánlivý.
Abychom našli správný výklad, všichni se musíme nenalezneme nikoho z veřejných činitelů, kdo
by nám šel příkladem a uměl se veřejně omluvit.
nechat vést těmi, kdo byli pověřeni, aby Boží
Protože pokud by tak učinil (třeba proto, že by
Slovo vykládali, jelikož ono není ponecháno
uvěřil Ježíšovi, že jeho – jakýkoli – učedník nemá
soukromému výkladu (2Pt 1,19). A možná
hledat vinu na druhém, ale na sobě, druhého má
v tom spočívá těžkost, proč se pak někdy ocitáme
naopak považovat za lepšího sebe, a když zjistí,
ve vnitřním zmatku a neumíme sladit zdánlivě
že nějaký vztah nefunguje, má se nejen za něj
nesladitelné Boží zjevení.
modlit, ale nechat oběť v kostele obětí a běžet se
Vlastně by totiž stačilo totálně milovat Boha
s tou druhou stranou smířit), pak riskuje to, že si
a uvěřit všem jeho přikázáním. A řídit se jimi.
zbytek veřejnosti bude myslet, že je opravdu tím
Najednou bychom zjistili, že Bůh odstraňuje
viníkem. Jelikož nikdo jiný tak neučiní.
nepořádek, neklid a nespravedlnost a naopak
„Mezi vámi to tak nebude“ (Mk 10,44). Církev,
zavádí řád, pokoj a spravedlnost. Nevěříme? Aniž
a v ní farnost jako konkrétní společenství, má být
bych chtěl sebe i vás zatěžovat dalšími biblickými
platformou, kde se Ježíšova přikázání učíme žít, a
citáty, je velmi uklidňující vědomí, že v Písmu
to bez toho, abychom si je přizpůsobovali. Spolu
nalezneme nejen příkazy nebo zákazy, ale i
s vámi se učím: naslouchat autentickému výkladu
konkrétní návody, jak je realizovat. Kdybychom
Bible, abych ho mohl dál předávat; dávat druhým
pak našli odvahu upustit od svých řešení a svých
i od nich dostávat; řídit i poslouchat; učit se
tzv. racionálních úvah, pak bychom zjistili, že
omlouvat i přijímat odpuštění.
rovnováha, řád a klid je mj. právě v tom, že Bůh
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Milí farníci,

BOHOSLOVEC

jízdu na motorce mám rád z několika důvodů. Za
řídítky prožívám volnost, kterou zpoza volantu auta
neznám. Nemyslím tím rychlost, kterou silné motorky
nabízejí, ale především větší možnost využití prostoru
cesty.

Zatímco auto sedící na čtyřech kolech nerozhodí
prakticky nic, při jízdě na motorce musíte
číst cestu mnohem pečlivěji a před každým
manévrem vědět, jak ho dokončíte. Pomineme-li
pak faktor dunících výfuků, při jízdě na motorce
zažijete neuvěřitelné ticho. To při delší trase
úplně vybízí k využití – k přemýšlení nad
nejrůznějšími věcmi, nebo naopak k úplnému
„vypnutí a vyčištění“ hlavy…
Někdy si zpívám :-).
Při farní motopouti do Rakouska jsem měl
příležitost zjistit, že ani jízda ve více motorkářích
nemusí být nuda a člověk se nemusí vzdát pohodlí jezdce jednotlivce. Tři dny jsme se
v počtu pěti motorkářů a exkluzivního cateringového a duchovního doprovodu v osobě otce
Miloše proplétali rakouskými silničkami, slavili
eucharistii, povídali si, předávali si zkušenosti,
opravovali prasklé lanko spojky, smáli se…

A věřím, že mohu mluvit za všechny, když
napíšu, že jsme se posouvali v prožívání
společenství křesťanů dál – mimo kostelní lavice,
do kterých jsme se při poděkování na konci
poutě zase rádi vrátili.
Snažím se mít motorku jako prostředek, a nikoli
jako cíl. Mělo by to tak být na tomto světě
vlastně se vším…

Michal
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KURÝR
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.

LITOMYŠL /CZ
Moc vás zdravíme
z výletu – zpomínáme
na všechny
u Sv. Gotharda
Greta, Štefan, Irma
Tóthovi
KRAKÓW /PL
Posílám pozdrav z Krakova. Sanktuárium se
nezměnilo, ale kopec s Centrem Jana Pavla II.
hodně rozkopali, asi chtějí, aby tudy nebylo tak
strmé stoupání…
Jelena

NEVEKLOV /CZ
Milí farníci od Sv. Gotharda, vzpomínám
na vás všechny při exerciciích laických misionářů lásky u sester trapistek v Poličanech
a vyprošuji nám všem, abychom se čím dál
víc uměli kochat Boží láskou! Se srdečným
pozdravem
Zdenka Zemanová
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ALTENBURG /DE
Milí farníci, posíláme vám pozdrav
z farní pouti motorkářů po Dolních
Rakousích. Objevujeme tu krásné silnice a
úchvatná duchovní místa. Vozíme vás tu
za řídítky ve svých motorkářských srdcích
Ivo, Cyril, Pepa, Michal, Tomáš a P. Miloš

MIKULOV /CZ
Milí farníci u Sv. Gotharda, posíláme
srdečné pozdravy z Mikulova! V kostelíku
sv. Šebestiána na Svatém kopečku jsme měli
před 10 lety svatbu a rádi se sem každý rok
vracíme. Přejeme požehnané léto!
Matej, Darja, Kristián a Beátka Šantovi

KURÝR
BERLIN /DE
Drazí farníci! Zdravíme vás z pobytu ve východním Berlíně. Každý den
nachodíme spoustu kilometrů a večer padneme jak pověstná Berlínská zeď.
Také tu jezdíme trabantem, pojídáme curry wursty a utrácíme východní
marky. Tipujeme, že Berlín je městem s největší koncentrací zmrzlináren
na světě. Těšíme se na brzké shledání u sv. Gotharda! Mit vielen lieben
Grüssen
Familie Klička
TOUŠEŇ /CZ
Vážení a milí, jako
loni, tak i letos
posílám upřímné
pozdravy všem našim
farníkům. Mám se
skvěle, je tu krásně!
Zdraví
Alena Kartašová

OREBIĆ/HR
Milí kamarádi z farnosti, posíláme všem srdečné
pozdravy z jižní Dalmácie!
Pavel, Zuzka, Magda a Alžběta Lochmanovi

JERUSALEM /IL
Mnoho pozdravů ze Svaté země posílají
Vladimír a Jája Píšovi

DRESDEN /DE
Posíláme mnoho pozdravů z rozpálených Drážďan, kde
jsme na víkendovém výletě. Nejlépe je nám v klimatizovaných galeriích. Do Bubenče se těší
Helena, Alžběta, Vašek, Matěj Marešovi a Marija

VYSOKÉ TATRY /SK
Krásný pozdrav ze Štrbského plesa posílají
Jana a Richard

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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PRO DĚTI
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SLOVO KE MŠI SVATÉ

I když se o nás Češích kdysi říkalo:
„Co Čech, to muzikant“, myslím že se nikdo neurazí, když budu tvrdit, že to už dávno neplatí.
Zatímco naši předkové si zpívali téměř všude a za každých okolností, takže české lidové písně se řadí
k nejrozsáhlejšímu pěveckému bohatství Evropy, dnes si nanejvýš broukáme nějakou melodii z filmu
nebo rádia.
A ani zpěv věřících během mše svaté často pravidelného
nebo náhodného návštěvníka nepřesvědčí o opaku.
Nejednou se stává, že kancionály zůstávají v lavicích zavřené
a varhany, které by měly „pouze“ doprovázet zpěv lidu
během liturgie, vlastně hrají sólový part, a to i v takových
částech mše, kdy by měla hudba a zpěv vytvořit slavnostní,
sváteční atmosféru.
Rubriky k misálu upozorňují na skutečnost, že si je potřeba
při liturgii zpěvu vážit a zejména o nedělích a zasvěcených
svátcích mají věřící vyjadřovat radost a slavnostnost
i zpěvem.
Takže máme co dohánět i v naší farnosti a v našem kostele!
Proto prosím, zkusme se do toho pustit spolu a zpívejme,
co můžeme. Ať je znát, že jsme v kostele a ve farnosti
opravdu rádi.
Pokračování Všeobecných pokynů k římskému misálu:
Při výběru částí, které se skutečně zpívají,
je třeba dát přednost závažnějším a zvláště
těm, které mají zpívat kněz nebo jáhen
či lektor s odpovědí lidu, nebo kněz i lid
společně.

41. Jsou-li jinak stejné podmínky, patří čelné
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,
aby uměli společně zpívat snadným nápěvem
latinsky alespoň některé části mešního
ordinária, zvláště vyznání víry a modlitbu
Páně.

Gesta a držení těla
42. Gesta a držení těla u kněze, jáhna,
přisluhujících i lidu mají směřovat k tomu,
aby celá bohoslužba vynikala krásou
a vznešenou jednoduchostí, aby byl chápán
správný a plný význam jejích jednotlivých
částí a aby byla podporována účast všech.
Je tedy třeba věnovat pozornost spíše
tomu, co stanoví tyto Všeobecné pokyny
a předávané zvyklosti římského obřadu
a co přispívá k společnému duchovnímu
prospěchu Božího lidu, než soukromému
sklonu či názorům.
Stejné držení těla, které mají zachovávat
všichni účastníci, je znamením jednoty členů
křesťanského společenství shromážděného
k posvátné liturgii. Vyjadřuje totiž smýšlení i
city účastníků a podporuje je.
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PŘEDSTAVUJEME
Církev není (nebo aspoň by neměla být) skupina jednotlivců, ale společenství, které se učí
společně žít Boží zásady. Stačí chvíli uvažovat, abychom pochopili, že naše různost (ale také
naše vlastní hříšnost) je docela vážnou překážkou, aby to šlo – i proto se zvláště dnes rozpadá
tolik vztahů, rodin, přátelství či kamarádství. To, co je nemožné člověku, však není nemožné
Bohu. A tak Božího Ducha poznáme bezpečně i tím, že nás bude vést stále blíže nejen
k Bohu, ale zároveň i k sobě navzájem. A pak teprve budeme vidět víc a lépe i potřeby druhých. A to je charita. Církev je veliké společenství, farnost v ní představuje konkrétní komunitu.
Naši komunitu. Chceme to aspoň zkusit. O spolupráci jsem poprosil Terezu NERADOVOU. Její
reakci si přečtěte sami.

Milí farníci,

už nějakou dobu jsem přemýšlela nad tím, jak bych mohla
pomáhat ostatním. Člověk sám zvládne malé věci, ale na ty
větší sám nestačí. Určitě to znáte, takový ten hřejivý pocit,
když někomu pomůžete, uděláte radost nebo jen zpříjemníte
den. Proto, když mě oslovil otec Miloš, jestli bych si nevzala
na starost farní charitu, moc dlouho jsem neváhala a na
nabídku kývla.
Jako první nás čeká pomoc sestřičkám v Charitním domově
ve Staré Boleslavi, kde se starají o kněze, rodiče kněží, katechetky, kostelníky, varhaníky nebo i o ty, kteří chtějí dožít
v církevním prostředí. Budeme tam ten den jen pro ně a ony
se samy rozhodnou, s čím je třeba pomoci, ať už to bude
práce na zahradě, pomoc se staříky nebo třeba i s bezdomovci. Tuto akci máme naplánovanou na sobotu 15. září a vyrážet se bude od kostela v ranních hodinách. Více informací
se dozvíte na vývěsce. V říjnu se budeme snažit udělat radost
vozíčkářům z Jedličkova ústavu, které vezmeme na malý výlet. Listopad je ve znamení Dušiček, takže
se postaráme o kněžské hroby na Bubenečském hřbitově a v prosinci se vydáme do nedaleké léčebny
dlouhodobě nemocných a pokusíme se nemocným zpříjemnit předvánoční dobu.
Dále bych ráda podpořila projekt Čtení dětem v nemocnici, který pomáhá dětem lépe snášet pobyt na
místě, které jim není zrovna příjemné. Všichni určitě rádi vzpomínáte, když Vám četli rodiče na dobrou noc nebo když jste stonali. Pomocí četby na ně můžeme přenést pozitivní energii a třeba i úsměv.
V Praze jsou to konkrétně Fakultní nemocnice Motol, Thomayerova nemocnice v Krči a Všeobecná
fakultní nemocnice na Praze 2. Pro více informací mě můžete kontaktovat na e-mail neradova.tereza@
centrum.cz nebo osobně v kostele.
Těším se na společně strávený čas, kde pomůžeme druhým a možná i sami sobě.
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OPRAVY A REKONSTRUKCE

Omluva

Dne 22. 3. 2018 se konalo výběrové řízení na
Projekt „Stavební úpravy fary na komunitní
rekonstrukci fary (protokol je podepsaný všemi
centrum u kostela sv. Gotharda v Praze
pěti členy komise), vysoutěžená cena firmy
Bubenči” je spolufinancován Evropskou unií.
AMO, s.r.o. je 11.866.270 Kč.
V červnovém čísle farního časopisu Gothard však byla omylem uvedena chybná částka
(8,5 mil. Kč), v následujícím (červencovém) čísle sice opravena na správnou, ovšem bez omluvy.
Prohlašuji proto, že v tomto období (březen–červen 2018) nedošlo k žádnému navýšení ceny
a zmiňovaná chybná informace je čistě výsledkem mé vlastní nepozornosti, za kterou (stejně jako
za chybějící omluvu) se všem farníkům a čtenářům omlouvám.			
P. Miloš

Rekonstrukce fary

Akce pokračuje dle harmonogramu, mj. byla vybudována retenční
nádrž na zahradě a zahájena oprava střechy. Objevené vážné problémy
(které ovšem existovaly před rekonstrukcí): přítomnost dřevokazného
hmyzu v některých rákosnících ve stropě, shnilé konce trámů
na chodbě a vážně poškozené trámy a námětky ve střešním krovu
(vše je pečlivě dokumentováno).
V uplynulém měsíci bylo firmě AMO proplaceno 851.779,66 Kč.

Záchrana mobiliáře kostela

Aby se do již opravených kostelních lavic nedostal červotoč z ostatních dřevěných částí mobiliáře,
bylo nutné pokračovat v odstraňování tohoto havarijního stavu. Nejhorší místa byly spodek
kazatelny, boční (zcela sežraná)
dřevěná prkna bočních oltářů
a zpovědnice se zničenou dolní
části dělící stěny.
Na tuto akci byla vypracována
žádost o grant hlavního města
Prahy, jenž by měl pokrýt větší
část nákladů této etapy.

Změny v ekonomické radě

Ke dni 30. 7. 2018 rezignoval na členství v ekonomické radě Josef Klain. Za jeho veškerou dosavadní
práci a mimořádné nasazení pro různé práce ve farnosti mu patří velký dík a uznání.
Ke dni 15. 8. 2018 byli nově jmenováni dva členové ekonomické rady: Ing. Josef Mára, povoláním
projektant ve stavebnictví a Ing. Matej Jendroľ, IT specialista ve finanční oblasti, zvolený zástupce
pastorační rady farnosti.
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AKTUALITY
Pravidelné bohoslužby
/od září
Po letním provozu se i v kostele a ve farnosti
postupně vracíme k „normálnímu“ řádu: mše
svaté proto budou opět v úterý, středu a pátek
večer v 17:30, ve čtvrtek ráno v 6:30 a v neděli
znovu dvě, tj. v 9:00 a 10:30 – tato je více
zaměřena na rodiny s dětmi. Z dalších aktivit
se opět vracíme ke zkouškám pěveckého sboru
(pondělí 19:00) a k setkávání hledačů (pátek
18:30). Zbývající aktivity (náboženství dětí,
biblický večer, setkávání mládeže) zahájí svou
činnost v říjnu 2018.
Opera v Šárce
/2.9.
Pro většinu obyvatel městské části Praha 6 se stala
samozřejmou kulturní událostí Opera v Šárce,
jedinečné představení klasické české opery
v přírodním divadle, nacházejícím se cca 20 minut
pěší chůze od zastávky Divoká Šárka. Letos známí
umělci zazpívají Smetanovu Prodanou nevěstu
a v roli Esmeraldy se představí i „naše“ Jana
Sibera, a to v neděli 2. září 2018 ve 14 hodin.
Nezapomeňte si s sebou vzít deku na sezení,
příp. pláštěnku!
Výstav Eucharistie
/7.9.
Září pro mnoho rodin znamená začátek
školního roku, ale také konec dovolených
a zahájení nových projektů a povinností.
Ať už prožíváme šťastné, nebo naopak méně
klidné životní období, můžeme vše opět položit
před Ježíše: jako každý první pátek v roce 2018,
i teď se koná v kostele sv. Gotharda výstav Eucharistie v pátek 7. září 2018 od 17:00.
Veni Sancte
/9.9.
Bez Božího Ducha se může rozpadnout jakýkoli
náš vztah i jakékoli naše snažení, včetně toho
žákovského a studentského.
Abychom společně (děti i dospělí) správně
rozeznali svou životní cestu a abychom byli
vnímavými pro Boží hlas – i to bude tématem
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naší společné modlitby „Veni Sancte“,
„Přijď, Duchu Svatý“ při mši svaté v neděli
9. září 2018 v 10:30.
Den pro řeholní sestry
/15.9.
Starají se o přestárlé kněze a další seniory, kteří
v církvi vykonávali službu a na konci své životní
cesty zůstali sami; stejně tak s úsměvem
a neobvyklou láskou pečují o několik mužů bez
domova, žijících na okraji Staré Boleslavi
v mobilních buňkách. Řeholní sestry sv. Vincenta
z Pauly. Modlíme se sice za nová kněžská a řeholní
povolání, ale charita přeci není pouze záležitostí
duchovních osob. Dokážeme jako farnost udělat si
den volna a nechat si „poroučet“ sestrami?
Den naší „farní charity“ je sobota 15. září 2018.
Slavnost sv. Václava
/28.9.
Právě do Staré Boleslavi putují mnozí Pražané,
aby zde uctili hlavního patrona českých zemí,
svatého Václava. Není divu, že pak naopak mnohé
kostelíky a kapličky, zasvěcené tomuto světci
na území Prahy, v den jeho svátku zejí
prázdnotou.
Co kdybychom se my, co nepojedeme do
Boleslavi, sešli v kapli sv. Václava na Suchdolu?
Místo naší gothardské mše tedy můžeme právě
tam mít svatováclavskou v pátek 28. září 2018
v 17:30.

Nabídka
/Na obzoru mateřská nebo rodičovská
dovolená či odchod do důchodu
Čeká-li Vás životní změna jako mateřská nebo
rodičovská dovolená či odchod do důchodu, ráda
nabízím pomoc při vyřízení na úřadě. Nebo třeba
„jen“ pomůžu získat potřebné informace.
Oslovit mě můžete e-mailem na adrese
petra.marova@centrum.cz nebo telefonicky
na čísle 722 745 139.
Možná že takovou životní etapu očekáváte až za
nějaký čas. Chcete-li mít informace v předstihu,
klidně se také ozvěte. Těším se na spolupráci
Petra Márová

SVATÝ GOTHARD

Kostel sv. Gotharda v Bubenči byl slavnostně posvěcen v neděli 18. října 1801. Ještě předtím byla
do oltáře vložena a zazděna kovová skříňka s dobovými předměty a opatřena tzv. autenticem,
tzn. úředně podepsaným a zapečetěným dopisem, potvrzujícím pravdivost zasvěcení a případných
ostatků. Při rekonstrukci oltáře byla tato skříňka „objevena“ a neporušena vrácena zpět na původní
místo. Skříňka včetně listiny a pečetě je stále neporušená.
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/Akce měsíce
2. 9.
Opera v Šárce /14:00
2. 9.
sbírka na rekonstrukci fary /9:00; 10:30
7. 9.
prvopáteční výstav Eucharistie /17:00
9. 9.
Veni Sancte /10:30
11. 9.
zasedání Pastorační rady farnosti /17:30
16. 9.
farní táborák /15:00–21:00
18. 9.
příprava k manželství II. /18:30
23. 9.
příprava k biřmování /15:00
23. 9.
příprava rodičů ke křtu dítěte /17:00
28. 9. slavnost sv. Václava /17:30 kaple na Suchdole
/Mše svaté
v kostele sv. Gotharda

úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle

17:30
17:30
6:30
17:30
9:00
10:30

/Pravidelné aktivity
pondělí 19:00
zkouška sboru
úterý 17:00
modlitba růžence
dle ohlášení v kostele
úklid kostela
opět od října 2018
biblický večer
opět od října 2018
náboženství dětí
úterý, středa a čtvrtek 30 minut přede mší
zpovídání
/Úřední hodiny v kanceláři
14:00 –16:30
středa

Ekonomické okénko
Informace o aktuálním stavu rekonstrukce farní budovy a dalších opravách
v naší farnosti naleznete na straně 9.
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

Výše darů na rekonstrukci v srpnu 2018: 39.342.- Kč
/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

