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GOTHARD
měsíčník (nejen) pro bubenečské farníky

SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,
celý měsíc březen bude letos ve znamení postní
doby. Na Popeleční středu jsme si nechali čela
poznamenat popelem, abychom nezapomněli
na marnost našich povrchních snažení,
pomíjivost všeho, co je krásné na pohled
a příjemné na zážitek, a abychom si
dobrovolně vybrali svůj osobní trénink v těch
oblastech, kde cítíme a vnímáme svoje slabiny.

C

ílem tohoto individuálního i společného
tréninku je pak budování Božího království
zde na zemi, do kterého chceme s láskou
pozvat a přivést ty, kteří zatím Pána Ježíše
a jeho lásku nepoznali.
Když jsem rozesílal farní e-mail s letošními
postními aktivitami, uvědomil jsem si, jak
velkým darem je pro celou farnost i pro mě
osobně naše pastorační rada, jejíž členové přišli
pro tento rok nejen s řadou skvělých nápadů,
ale jsou plni ochoty být nápomocni i těm akcím
a aktivitám, které se v minulosti již ukázaly jako
účinné. Protože postní období – i když nemá
jít o procházku růžovým sadem a v případě,
že ho vezmeme vážně, bude možná nejednou
a nejednoho bolet – není samoúčelnou dobou
sebetrýznění, ale radostným budováním něčeho
nového. Jako když stojíme u pozemku, který
jsme právě dostali (ano, Bůh nám to políčko,
na kterém se budeme snažit stavět, již dávno
koupil!), a my máme na něm začít stavět. Pozor,
ještě ani při rozhodnutí, že se do toho pustíme,
nemáme vyhráno – překážkou k úspěšné stavbě
může být naše vlastní ego. Možná se sice někomu
podaří samotnému opravit vodovod, vykopat
studnu, zavést elektřinu nebo i postavit nějaké
bydlení, ale Boží království se buduje s druhými,
jinak to nejde. Najdeme-li si v postní době víc
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než kdy jindy čas na čtení a poslouchání Božího
Slova, budeme svědky, jak často a jak konkrétně
mluví Bůh i do těch nejobyčejnějších životních
událostí a vztahů.
Postní doba je (nebo spíše má či může být)
požehnanou dobou. Každé odříkání, každý
sebezápor, každý (duševní či povahový) cvik nebo
každá jedna dobrovolná oběť se v Boží náruči
přetavuje v řadu milostí a dobrodiní těm, kteří
to nejvíce potřebují. Nevadí, že o nich ještě nic
nevíme, nezáleží na tom, že neznáme jména těch,
kterým z našich obětí Pán Bůh naděluje.
I v tom se projevuje naše víra v Boha a naše
důvěra ve správnost jeho rozhodnutí.
V březnu nám může být při našich předsevzetích
průvodcem svatý Josef. Z Písma o něm víme
málo, ale tradice o něm zachovala tolik silných
svědectví, že si v něm každý z nás může najít
vzor, jak zvládnout postní čas i své předsevzetí.
Slavnost tohoto světce sice v roce 2018 připadá
na pondělí (19. března), kdy se u Sv. Gotharda
mše pravidelně nekonají, nicméně ten, jemuž
Bůh svěřil Pannu Marii i svého Syna Ježíše,
si zaslouží, abychom se v tento den sešli na
večerní mši svaté. A třeba od něho se víc učili
právě důvěře v Boží cesty, kterým nemusíme
rozumět, i lásce, která
nemyslí na sebe.

BOHOSLOVEC

Milí farníci,
po absolvování všech zkoušek
jsme se ze semináře rozjeli do svých
domovů. Kromě aktivního i pasivního odpočinku jsem se vypravil
do kina a přečetl knížku, která se
mi o Vánocích dostala do ruky.

B

ěhem semestru nemám moc na četbu čas,
a tak jsem využíval každou chvíli jízdy
autobusem nebo metrem.
„Padá mi to z nebe“ je knihou rozhovorů se
sestrou Angelikou Pintířovou – boromejkou, jejíž
životní záběr byl a je neskutečně široký. Od práce
s mladistvými v pasťáku, přes vedení komunity
sester, péči o Václava Havla v posledních dnech
jeho života a mnoho dalšího až třeba k práci za
mikrofonem v Českém rozhlasu. Kniha pro mne
byla jedním velkým povzbuzením, jak zvládat
situace, ve kterých se na nás všechno hrne,
a jak se umět radovat z maličkostí.
V kině jsem byl na filmu Coco. Je to milý
animák, který, přes svou jednoduchou dějovou
linku, nabídne hlubokou myšlenku a ještě navíc
téma k přemýšlení na doma. Malý mexický
chlapec Miguel nechce být ševcem jako jeho
rodina v několika generacích nazpět, ale chce
být muzikantem, jako jeho prapradědeček –
tatínek jeho prababičky Coco. Na svátek
Día de los Muertos (neboli Dne mrtvých) se
mu „podaří“ vejít do světa zemřelých a vydat se
na cestu hledání svého hudebního a životního
idolu. Už ale asi tušíte, že to nebude jen tak. Jak
to však dopadne, jestli se vrátí do světa živých
a jestli se rozhodne pro dráhu muzikanta, který
jde za hlasem svého srdce, nebo zda pro něj
bude důležitější prostředí jeho milující rodiny,
Vám neprozradím. Se svým hodnocením 89%

v Česko-slovenské filmové databázi se film
v aktuálním žebříčku řadí na příčku
53. nejlepšího filmu. Proto stojí za to,
abyste si celý jeho příběh vychutnali sami…
			Michal
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POSTNÍ DOBA
Křesťané v muslimských zemích vydávají
o své víře a o Ježíši i dnes svědectví života:
žijí ve skutečném ekonomickém i bytostném
ohrožení – žít jako učedník Ježíše Krista
s sebou nepřináší žádné výhody. Právě proto
mě zarazila fotografie,
kterou mi ukazoval jeden syrský kněz:
křesťanská rodina s devíti dětmi žijící v nepředstavitelné bídě v troskách domu, do kterého
se po válce vrátila, se usmívá…
Onomu knězi jsem naslouchal jen chvíli
(neznám ho a k jeho vyprávění jsem se jen
náhodou nachomýtl), přesto mi utkvěla
v hlavě jeho otázka: byli byste toho schopni
vy v Evropě? My křesťané žijící „pouze“
v blahobytné ateistické společnosti…
Kdo chce, může spolu s námi hledat odpovědi
třeba na následujících akcích a v uvedené dny:
a) postní kasička
Naše odříkání může mít konkrétní podobu,
kdy se vědomě zřekneme výdajů, které bychom
jinak věnovali pro sebe nebo své potěšení, a takto
ušetřenou částku vhodíme do označené kasičky
v kostele (ta tam bude každou neděli až do
Velikonoc); z ní pak budou finance anonymně
přerozděleny chudým a nuzným z našeho
společenství. A není jich málo...
b) křížové cesty
Kromě prvního pátku (2. března 2018),
kdy bude půlhodinový výstav Eucharistie,
se budeme každý pátek modlit křížovou cestu:
čtrnáct krátkých zastavení a úvah o Panu Ježíši
a o našem životě. Třicetiminutový vstup do
běžného pracovního i osobního života, kdy si při
pohledu na trpícího Krista můžeme
uvědomovat, že prožíváme postní dobu.
c) duchovní obnova
Jedno sobotní dopoledne (10. března 2018) bude
u Sv. Gotharda zatopeno již od brzkého rána,
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aby všichni, kdo budou chtít, mohli nerušeně
naslouchat dvěma přednáškám proslulého
českého kazatele P. Vojtěcha Kodeta. Ten nás
provede několika úvahami k vlastní očistě
a obnově, abychom i přes oběti nezapomněli
na radost z víry. Začíná se v 8:30 a končíme
společnou mší v 11.00.
d) pouť do Římova
Dvě hodiny cesty z Prahy v sobotu
24. března 2018 (autobus je zajištěn), abychom
na římovské návsi na tři hodiny vypnuli své
mobily, zavřeli svá ústa a otevřeli si srdce i oči:
nádherná pětikilometrová procházka podél 25
zastavení bude pastvou pro duši i pro oči. Každý
z přítomných může mlčky vložit do „společného
farního košíku“ svůj úmysl: pouť je a má být
nejen výletem a hlasitou modlitbou či zpěvem,
ale společně nesenými (a někdy nevyslovenými)
starostmi. Někdo může pouť obětovat jako prosbu za odpuštění, jako dík za vyslyšení modlitby
nebo jako prosbu za uzdravení vztahů, za dar
víry pro své blízké, za své povolání, za vyřešení
problému nebo cokoli jiného... Kde jsou dva

nebo tři spolu, tam je
a bude i Ježíš...
Pouť přírodním komplexem završíme mší svatou
v Římově, kde si opět „rozvážeme jazyky“ a po jejím
ukončení můžeme opět zapnout mobily a vydáme se na
společný oběd do Velešína!
e) skrutinia katechumenů
Bez velkých zásahů do našeho
kalendáře můžeme doprovodit
deset dospělých, kteří letos u Sv. Gotharda žádají
o křest. Jsou to většinou nesmělí lidé, kteří se
s vírou a věřícím společenstvím teprve seznamují.
Třikrát předstoupí před nás při nedělní mši svaté
v 9 hodin (18. února, 25. února a 18. března),
přičemž právě to poslední (třetí skrutinium)
bude pro nás příležitostí představit se jim.
Díky členům pastorační i ekonomické rady se
včas dozvíte, jak a kde se po mši s nimi krátce
sejít, pozdravit je, podat ruku, říct pár slov
povzbuzení. Aby věděli, že naše farnost nejsou
anonymní tváře, ale díky Ježíšově lásce (kterou
víc poznáváme právě v postní době) jsme si
navzájem bratry a sestrami.
f ) návštěvy (a pomazání) starých a nemocných
Zatímco v neděli 11. března 2018 při obou
farních mších bude možnost v kostele přijmout
svátost nemocných, v pátek 23. března se kněz
vydá po domácnostech za těmi, kteří již do kostela z důvodu nemoci či stáří přijít nemohou.
Rozhlédnete-li se tedy kolem sebe po Praze 6
nebo ve své nejbližší rodině, zvažte, zda mezi
nimi nemáte někoho, koho byste mohli autem
přivézt čtvrtou postní neděli k nám do kostela,
nebo zda včas nenahlásit panu faráři, aby za
nimi ono páteční dopoledne s vlídným slovem
i Ježíšem ve svátosti zajel.

g) velikonoční zpovídání
Celé postní období by se minulo cílem, kdyby
ho nedoprovázela touha po tom být lepším
člověkem i křesťanem. Upřímné (a pravidelné)
zpytování svědomí za vydatné pomoci Božího
Ducha i našich skutečných přátel nám pravdivě odhalí oblasti a události, kde a v čem jsme
porušili nejdůležitější přikázání lásky k Bohu
i k bližnímu. Překážkou k dobré zpovědi není
ani to, když zjistíme, že jsme se nejen od
poslední zpovědi nepolepšili, ale dokonce se
mnohem víc plácáme v bahně hříchu.
Jako obvykle v úterý před Velikonocemi
(27. března 2018) bude odpoledne v kostele
k dispozici pro svátost smíření nejen otec
Miloš, ale i P. Vladimír Málek.
h) Velký pátek
Je to důležitý den naší církve; po Popeleční středě
další den přísného půstu a pokání; může se
radovat, veselit, nebo dokonce nemístně vtipkovat a hodovat ten, komu právě zabili Vykupitele?
Když si navíc uvědomíme, že tato smrt byla
z lásky přijata místo naší smrti, nějaká oběť
v podobě celodenního odříkání si jídla nebo
zábavy je v podstatě trapnou maličkostí. Velký
pátek (letos 30. března 2018), den, kdy zemřel
Kristus, pak opět společně završíme odpolední
křížovou cestou (15:00) a večerní liturgií (17:30).
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PRO DĚTI

Proč se máme postit?
Pán Ježíš odešel na poušť a čtyřicet dnů se tam postil a modlil. Jak máme následovat jeho příklad?
Každý přece musíme plnit své povinnosti a nemůžeme nikam odcházet. Čtyřicet dnů postu nám
však dává příležitost, abychom se osvobodili od toho, na čem jsme někdy příliš závislí: televize, hry,
počítač, sladkosti… Pak budeme otevřenější pro Boha a pro druhé lidi.
K čemu je tedy dobrý půst? Odpověď zjistíš, když začneš u šipky a zapíšeš vždy každé třetí písmeno.
Kameny „obejdi“ třikrát dokola.

TAJENKA
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PŘEDSTAVUJEME

Bylo to úplně na začátku mého svatogothardského působení, stěží jsem znal
několik tváří a jmen a vůbec si neuměl představit, jak bude vypadat naše farní
společenství. Komunita, kde se každý bude cítit dobře, ale též komunita, kde si
každý (nebo aspoň většina) najde své místo a způsob, jak být druhým užitečný.
Paní Kufová mi u fary vyprávěla, že si na velké svátky půjčujeme aranžérku
z jiné farnosti, když jsem nesměle pronesl k slečně,
která procházela kolem: „A nechtěla byste si to vzít na
starost vy?“ Milý pohled, úsměv, pár vteřin překvapení
a pak pohotová odpověď: „Teď ještě pár měsíců studuji
v Berlíně, ale jakmile se vrátím, moc ráda.“
A slovo dodržela. A neopustila ho ani přesto, že se
mezitím vdala a v tyto dny očekává narození svého
prvního potomka. TEREZIE SEDLÁČKOVÁ.
Milí farníci,
jistě mnozí z vás už někdy od otce Miloše slyšeli,
že Bohu patří to nejlepší a nejkrásnější. Protože
je přece Král.
Snad by se tak dal shrnout hlavní význam a smysl
výzdoby v kostele. Já osobně ho tak vnímám.
Nemám žádné květinářské minimum a všechno
jsem okoukala v jiných kostelích a v první řadě
od paní Kufové, která se výzdobě kostela věnovala mnoho let přede mnou a která mi velmi
pomohla zorientovat se v začátcích, kdy jsem
nemohla nabídnout nic víc než nadšení. Proto je
pro mě zásadní a určující hlavně smysl výzdoby.
Pokaždé se musím usmát, když si uvědomím,
že květiny jsou vlastně od Boha, a my mu tak
vlastně nepřinášíme nic víc než jen to, co
On sám stvořil...
Výzdoba má ještě jeden důležitý rozměr, o němž
už ale jednou bylo ve farním časopise psáno,
a proto se o něm zmíním jen krátce: je to její
liturgická funkce. Každé místo v kostele má svoji
důležitost a výzdoba nám může pomoci tuto
důležitost rozpoznat. Proto máme v měsíci říjnu

a květnu zvlášť nazdobený oltář Panny Marie,
19. března můžeme vidět vázu s květinami
u sochy sv. Josefa a v listopadu byl ozdoben pravý
zadní kout kostela, kde jsme mohli vzpomínat na
naše zemřelé. Stručně řečeno: kde jsou květiny,
tam se něco děje. A když květiny zmizí z míst, kde
jsme na ně zvyklí (jako třeba nyní v postní době),
rovněž to něco znamená.
Na závěr se možná ptáte, jak (a jestli) byste se
i vy sami mohli podílet na zkrášlování našeho
kostela. Odpověď zní: jistě! Někteří z vás máte
třeba zahrádky, kde po celé jaro, léto i podzim
kvete celá řada překrásných květin – kdykoliv
můžete tyto své poklady přinést k nám ke sv.
Gothardu, aby mohly těšit i Krále a nás ostatní.
V kostele naprosto nemusí být jen květiny šlechtěné, kupované. Naopak, luční kvítí a květiny ze
zahrádek byly tím, čím své kostely zdobili i naši
předkové. Pojďm je napodobit! A pokud by někdo z vás měl chuť přímo se zapojit do aranžování
květin nebo si jen jednorázově vyzkoušet uvázat
oltářní kytici, stačí říct: noví lidé přinesou nové
nápady a výzdoba bude zase o něco zajímavější!
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BIBLICKÝ VEČER

Příběhy, které nám Bible předkládá ve svých prvních knihách a kapitolách,
si můžeme velmi snadno zaměnit za pohádky nebo báje, případně si je
vysvětlovat po svém a úplně jinak, než je zamýšlel ten, kdo je
z Božího vnuknutí písemně zaznamenával.
Nikdo z nás lidí nemůže říct, že Božímu Slovu rozumí automaticky nebo že mu Bůh osobně
zjevuje význam jednotlivých biblických knih. To psal už apoštol Petr prvním křesťanům, kteří
si v nadšené extázi a modlitbě se zvednutýma rukama mysleli, že jim to bylo Duchem Svatým
dáno: „Buďte si však především vědomi toho, že žádný výrok z Písma není ponechán ničímu
soukromému výkladu.“ (2 Pt 1, 20)
A tak pokud i dnes chceme rozumět tomu, co je v Bibli psáno, nezbývá než pokorně naslouchat
učení církve a jejímu magisteriu (Ježíš pouze apoštolům odevzdal moc svazovat a zavazovat,
jinými slovy mj. definitivním způsobem vysvětlovat, v co na základě Božího Slova věříme).
Přitom nám hodně pomáhá i přiblížení doby, v níž tyto příběhy vznikaly, jakož i porozumění
slovům a větám v jejich původním významu a obsahu.

14. 3. 2018
NOE A POTOPA

DOPORUČENÉ ČTENÍ
PRO SAMOSTATNOU PŘÍPRAVU: Gn 6–11.

Máte-li otázky na plánované téma nebo
z doporučených biblických pasáží, můžete
je poslat nejpozději 7 dnů před termínem
na adresu farnost.bubenec@gmail.com.
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21. 3. 2018
NOE PO
POTOPĚ

SCHÉMA
A HARMONOGRAM
VEČERA:
17:30 – mše svatá
(s úvodním slovem)
18:15 – prezentace na dané téma
19:00 – výklad vybraných textů
19:30 – předpokládaný konec
biblického večera

HISTORIE

H

istorie stávajícího kostela sv. Gotharda v Bubenči začíná v roce 1800.
Iniciátorem zbourání starého a výstavby nového chrámu byl pravděpodobně hrabě František Kager ze Štampachu, tehdejší nejvyšší purkrabí Českého království. Právě on totiž
vyzval zemské stavy k vypracování nového plánu kostela, protože ten starý již byl „těsný,
tmavý a jen dřevěným stropem opatřený“.
Zemské stavy jeho výzvy uposlechly a ještě téhož roku předložily stavební plán státním
úřadům ve Vídni. Těm se však nový návrh nezamlouval: navržené rozměry jim připadaly nedostatečné, vyžadovaly jeho rozšíření alespoň na kapacitu poloviny obyvatel
tehdejší bubenečské osady, což činilo 537 duší. Zvláštní je, že Vídeň rovněž kritizovala
nízký rozpočet, protože podle ní nelze za tak nízký peníz vystavět dostatečně uctivý
svatostánek. A tak byl rozpočet navýšen o 878 zlatých a dosáhl tak celkově téměř 6000
zlatých.

Stejně jako dnes i na přelomu 19. a 20. století bylo dnešní Krupkovo náměstí některým
obyvatelům Prahy známo více než lokalita, kde stojí kostel, spíše jako místo, kde je proslulá hospoda Na Slamníku. Dobová fotografie zachycuje jednu ze slavností, pořádaných
před kostelem, avšak bez jakékoli souvislosti s církevními slavnostmi.
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OPRAVY

1. Rekonstrukce fary
Konečně jsme mohli vyhlásit výběrové řízení (termín dodání nabídek byl stanoven podle zákona na
středu 14. února 2018); zřízená komise, která se
však sešla na vyhodnocení jednotlivých nabídek,
neměla co posoudit – žádná nabídka na tuto
akci nedorazila. Důvodem mohly být jak krátké
limity na zpracování rozpočtu pro tak náročnou
stavbu, ale také prý maximální cena zakázky, tak
i skutečnost, že většina velkých stavebních firem
již měla v tuto dobu na jaro a léto dostatek práce.
Nezbývalo, než tedy přehodnotit kritéria a vyhlásit
nové výběrové řízení, stalo se tak v pondělí
19. února 2018. Modleme se, abychom tentokrát
měli z čeho vybírat. Předpokládané zahájení
rekonstrukce se tak posouvá na měsíc duben/
květen 2018.
Smutnou zprávou je pak situace na úřednických
místech pražského magistrátu: ještě stále není
schválen přislíbený prodej a odkup necelých
6 m2 pozemku, o který žádáme již dva roky.
Po dlouhém tahání a urgencích (k schválení bylo
vše připraveno v listopadu 2017) byl nakonec zodpovědný pracovník magistrátu propuštěn a celá
administrace začíná téměř od začátku – nová pracovnice dokonce nedohledala ani námi dodaný
(a zaplacený!) geometrický plán ze září 2017.
2. Kostelní lavice
Naopak dobré zprávy přinášíme z kostela, kde
pokračuje rekonstrukce lavic: po důkladném

vyčištění všech dřevěných ploch následuje úprava
povrchu, voskování, lakování a natírání do patiny.
Na třech místech se již nepovedlo zachránit výplň
plochy mezi lavicemi v původním stavu, takže
se musí vyhotovit tenké dřevěné lamely, které
budou tato poškozená místa zpevňovat a zároveň
je do budoucna chránit např. před nechtěným
prokopnutím a úplným zničením. Do Velikonoc
nás pak čeká ještě závěrečná fáze této etapy, a tou
je výroba čalouněných sedáků ve vínové barvě do
každé lavice.
3. Restaurování betléma.
Velkým problémem dřevěných předmětů
v kostelích bývá jejich deponování: zatímco
se kdysi v kostelích netopilo a naopak se
každodenním otevřením kostela dostatečně
větralo, nedocházelo v jeho interiéru k náhlým
změnám teploty ani vlhkosti. V důsledku
tohoto kolísání vlivem pravidelného topení
v zimě a omezeného větrání (kostel musí
být větrán i v zimě, proto občas ty otevřené
dveře!) však dochází k znehodnocování varhan
(ty budou kvůli vlhnutí a plísni potřebovat
rekonstrukci také), ale i vánočního betléma,
především jeho velkých dřevěných ploch. Ty již
byly na několika místech popraskané a reálně
hrozilo jejich ulomení. Proto se v uplynulých
týdnech přistoupilo k restauračním pracím
základní boční plochy betléma, která nese
oblohu, hvězdu a anděly.
4. Oprava vstupních zámků.
I když jeden historický klíč stojí několik tisíc,
jeho ztráta nebo zničení znamená mnohem
větší škodu. Protože se několikrát klíče zasekly
do starých zámků a také proto, že přibylo lidí,
kteří do kostela přicházejí pravidelně na služby
(kostelníci, varhaníci, aranžérka), v únoru jsme
nechali vyčistit a seřídit staré zámky ve dveřích
do sakristie a vyhotovit dvě nové sady klíčů.
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SLOVO KE MŠI SVATÉ

Před dvěma měsíci jsme si naposled v této rubrice připomněli, že místní
církev není ani farnost, ani nějaké společenství věřících, kteří se scházejí na
jednom místě, ale diecéze pod vedením biskupa. Jakkoli je tedy dnešní doba
poznamenána určitou fragmentizací, tedy odmítáním většího seskupování
a vyhledáváním spíše menších a komornějších skupin (pokud vůbec nějaké
ještě vyhledáváme), apoštolská tradice, sahající až k Ježíši, mluví o tom, že
nástupci apoštolů jsou biskupové a z nich zejména ti, jimž je svěřena péče
o určité území (tedy diecéze), mají být nejen řídícími orgány, ale i vzorem
pastýřů a příkladem ve slavení mešní liturgie. Biskupské mše by se tedy
měly vyznačovat nikoli větší parádou, ale hlubším prožitkem, který by
takto zasáhl ostatní kněze, jáhny i věřící laiky, kteří jsou na nich přítomni.
Jednotliví kněží však mají také právo přizpůsobovat liturgii mše svaté okolnostem, v nichž působí, a především pastoračním potřebám jednotlivých
církevních obcí. Další rubriky proto upřesňují, v čem toto přizpůsobení je
možné, a naopak, kdo jako jediný může činit závažnější změny a úpravy
(diecézní biskup nebo biskupská konference):
24. Tyto úpravy spočívají především
v tom, že se celebrujícímu knězi dává
možnost vybrat některé obřady nebo
texty, tj. zpěvy, čtení, modlitby, pokyny a gesta, tak aby více odpovídaly
potřebám, připravenosti a povaze
účastníků. Kněz ať si je však vědom,
že je služebníkem posvátné liturgie
a nesmí o své vůli při slavení mše nic
přidávat ani ubírat ani měnit.
25. V misálu se kromě toho na
příslušném místě nabízí možnost

některých úprav, které podle Konstituce
o posvátné liturgii přísluší buď
diecéznímu biskupovi, nebo biskupské
konferenci (srov. č. 387, 388–393).
26. Co se týče hlubších změn a úprav,
pokud by je bylo užitečné nebo nutné
s ohledem na tradice a svéráz národů
a krajů ve smyslu č. 40 Konstituce
o posvátné liturgii zavést, ať se
dodržuje, co stanoví instrukce
»O římské liturgii a inkulturizaci«
a č. 395–399 těchto Všeobecných pokynů.
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MŠE SVATÉ
V KOSTELE SV. GOTHARDA

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

zkouška sboru

pondělí 18:30

úterý

17:30

úklid kostela

středa

17:30

modlitba růžence

čtvrtek

6:30

pátek

biblický večer

17:30

neděle

zpovídání

9:00; 10:30

úterý 17:00
středa 17:30

úterý, středa, čtvrtek
30 minut přede mší

náboženství dětí
pondělí 15:45 (4.–8. roč. ZŠ)
úterý 16:00 (3. roč. ZŠ)
čtvrtek 16:30 (1. a 2. roč. ZŠ)

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI

čtvrtek

úterý 8:00

14:00 - 16:30

AKCE MĚSÍCE
2. 3.

prvopáteční výstav Eucharistie
(17:00)
9.,16.,23.3.
křížová cesta (17:00)
10. 3.
postní duchovní obnova
(9:00–12.00)
11.3.
sbírka na Arcidiecézní charitu
(9:00, 10:30)
18. 3. třetí skrutinium katechumenů (9:00)
18. 3.
příprava k biřmování – 3 (15:00)
18. 3.
příprava rodičů ke křtu dítěte
(17:00)
19. 3.
slavnost svatého Josefa (17:30)
20. 3. příprava na manželství – III. (18:30)

23. 3. návštěvy nemocných (8:30–12.00)
24. 3.
postní pouť do Římova
25. 3. změna zimního času na letní (2:00)
25. 3. Květná neděle – žehnání ratolestí
(9:00, 10:30)
27. 3. velikonoční zpovídání (15:00–17.00)
29. 3.
sbírka na Svatou zemi (17:30)
29. 3.
mše na památku Poslední večeře
(17:30)
30. 3.
velkopáteční křížová cesta (15:00
30. 3.
velkopáteční obřady (17:30)
31. 3. ranní modlitba s katechumeny (9:00)
31. 3. velikonoční liturgie vzkříšení (20:00)

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

výše darů na rekonstrukci v únoru 2018: 28.782.- 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

WEB: www.farnostbubenec.cz;

: Farnost Bubeneč

