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SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,
zrovna v době, kdy jsem za farnost psal potvrzení o da-
rech za rok 2018, se mi při ranní meditaci dostal do rukou 
text z Druhého listu Korintským (9. kapitola), kde apoštol 
Pavel píše o radostném a štědrém dávání, „vždyť kdo 
skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet.“ 

Byl jsem a stále jsem silně dotčen štědrostí mnoha 
lidí, kteří nedávali a nedávají z přebytků, ale stejně 
jako evangelijní vdova i oni se dělí o to málo, které 
mají. Na rozdíl od jiných, kteří neustále skuhrají na 
to, co všechno jim chybí a jak se mají špatně, jsem 
v našem společenství svědkem nejen vnímavosti 
vůči potřebám druhých, ale doslova i biblického 
zázraku rozmnožení, kdy již mnozí budou moct 
jednou před Božím soudem potvrdit, že potřebo-
vali pomoct, a v naší farnosti se našel někdo, kdo 
jim tu pomoc poskytl.
Právě tato vzájemnost prvotních křesťanů udivova-
la již římský svět konzumu a poživačnosti, a právě 
touto vzájemností můžeme i my nejvíce svědčit 
o tom, že jsme víc uvěřili Ježíši než různým PR 
agenturám, které nás svými slogany a reklamami 
přesvědčují o právu myslet na sebe a mít se dobře.
Nemohu si nevzpomenout na loňskou pouť do 
rodiště našeho patrona svatého Gotharda. V malé 
osadě Reichersdorf, čítající desítku domů, nás po 
zaparkování autobusu vítaly zvony na novogotické 
Gotthardkapelle a zástupci obce, kteří nám věno-
vali zarámovaný obraz svatého Gotharda a latinský 
text jeho životopisu. Styděl jsem se, že nikoho z nás 
nenapadlo vzít aspoň nějakou drobnost jako náš 
dárek pro ně, vždyť my jsme přece prosili o mož-
nost slavit na místě narození jejich rodáka mši sva-
tou. V jakési horlivosti a touze po tom, abychom 
se na tom místě mohli zastavit a pomodlit, jsme 
úplně zapomněli na podstatnou složku naší víry: 
podle vzoru našeho Pána Ježíše více dávat než při-
jímat, a to dokonce bez ohledu na to, že nám to 
někdo možná nebude moct vrátit. Naopak, vždyť 
podle Ježíše, pokud dobře činíme jenom těm, kdo 

dobře činí nám, 
v čem se lišíme 
od nevěřících?
Proto jsme se na 
jednom z loň-
ských zasedání 
pastorační rady 
rozhodli nechat vyrobit několik lahví kvalitního 
vína, které budou pod značkou Gothard připrave-
ny jako dárek pro naše hosty nebo pro významné 
osobnosti, které navštíví naši farnost. Vše dopadlo 
dobře a začátkem roku byly lahve z vinařské oblasti 
Dolních Bojanovic přivezeny v dárkových krabi-
cích až přímo do kostela. A když už píšu o darech 
a dárcích, ukázalo se, že ještě dříve, než jsme stihli 
tuto naši objednávku zaplatit, už se našel anonym-
ní dárce, který tuto položku za naši farnost zaplatil.
Každý, kdo někdy od někoho něco dostal, by si měl 
být vědom toho, že má konat stejně. My křesťa-
né zvlášť. Vždyť věříme, že jsme od Boha dostali 
skutečně mnoho, a to nejen materiálně, ale i du-
chovně. A dokonce ještě víc – dostali jsme darem 
Božího Syna, který se stal jedním z nás a který mezi 
námi a s námi zůstává ve svátostech. Dostáváme 
dar Svatého Ducha, díky němuž se můžeme více 
podobat Bohu v lásce, nezištnosti, odpouštění, ko-
nání dobra a proměně světa na Boží království.
Je čas, abychom tedy začali splácet. Zadarmo jsme 
dostali, zadarmo máme dávat. Žijeme v době, kdy 
se pro víru v Krista nemusíme zříkat všeho. Tím 
více ale můžeme dělat něco pro druhé. Jen tak a 
spolu. Několik možností a šancí budeme mít ve 
svatogothardské farnosti i v letošním únoru. 
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V některých částech fronty se ale ukázalo, že 
v protilehlých zákopech leží stejní lidé, kteří také 
chtějí být v tuto dobu se svými blízkými. Lidé, 
kteří touží po míru, a ne po boji.
Ti vojáci v tu noc vylezli ze svých úkrytů a s vě-
domím své vlastní ohroženosti a bezbrannosti si 
navzájem pohlédli do očí, podali si ruce a byli 
spolu.
V žádném případě netoužím po válce nebo jiné 
podobně vyhrocené situaci, abych si mohl do-
kázat, že bych také nevystřelil a šel se setkat se 
svými nepřáteli. Možná bych totiž neobstál… Je 
vlastně dost situací, kdy jsme vystaveni otázce, 
jestli být spolu, nebo být proti sobě. Je strašně 
snadné na někoho útočit a hledat si spojence 
proti někomu. Bůh nás ale zve k tomu, abychom 
byli spolu. Nepopírám, že je to někdy lidsky ne-
možné – ale i proto se Bůh stal jedním z nás, aby 
nás to učil a dával nám k tomu sílu…
Snad by se tato slova hodila více před dvěma 

měsíci, kdy jsme se během Adventu na Vánoce 
připravovali a člověk se nějak automaticky sna-
žil hledat k ostatním cestu. Možná si však toto 
potřebuji uvědomit ještě více na začátku roku a 
nemít to pouze jako předsevzetí, které se jedno-
ho dne splní a dál už nebude třeba.
Je otázkou, co bylo s těmito vojáky dál. Ani jed-
no velitelství nebylo z tohoto aktu lidskosti nad-
šeno, vojáky čekaly následky, a dalo by se tak říci, 
že se tento počin vlastně nevyplatil.
Přesto si myslím, že tato událost zanechala 
v oněch mužích vědomí důležitosti bourat hrad-
by mezi lidmi i za cenu nasazení vlastního života. 
A možná nejen v nich.

                    Michal

BOHOSLOVEC

Milí farníci,
během letošních Vánoc jsem zhlédl jeden moc 
pěkný film, jehož myšlenka mě stále provází. Snímek 
Šťastné a veselé je inspirován skutečnými událostmi 
z první světové války, kdy se mělo válčit bez ohledu 
na to, jestli jsou, nebo nejsou Vánoce.
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Jakkoli bychom si to přáli, ne všechny děti v České republice měly radostné a pokojné Vánoce. Správa 
uprchlických zařízení českého ministerstva vnitra spravuje centra v deseti krajích Čech a Moravy. A mezi 
těmi, kteří i o Vánocích v těchto centrech čekali na rozhodnutí o tom, zda získají v naší vlasti azyl, anebo 
nikoli, bylo i několik desítek dětí.
Bubenečským dětem jejich osud nebyl lhostejný. Každou adventní neděli nosily před oltář svého oblíbe-
ného plyšáka, kterého se zřekly právě proto, aby se jím mohlo potěšit některé jiné dítě, o které často nemá 
zájem vůbec nikdo. I tím jsme se u Sv. Gotharda snažili více přiblížit Ježíškovi, kterého tenkrát v Betlémě 
také nikdo nechtěl. Až mu zůstal jakýsi chlév pro zvířata někde za obcí…  
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PRO DĚTI
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BIBLICKÝ VEČER

6. 2.
JAKUBOVY ŽENY

17:30
18:15
cca 19:00
cca 19:30

mše svatá (s úvodním slovem)
prezentace na dané téma

výklad vybraných textů
konec biblického večera

/Schéma a harmonogram večera:

27. 2.
JAKUBŮV NÁVRAT

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.

Už první věty 29. kapitoly knihy Genesis vyvolávají řadu otázek: 
proč začíná věta obratem, že se „Jakub postavil na nohy“? 
Má nějaký význam, že se odvalil studniční kámen teprve poté, co 
se u studny shromáždily i ostatní ženy s ovcemi? A vůbec – ne-
náležela by péče o ovce spíše pastýřům než jim? A to jsme se ještě 
nedostali ani ke klíčové zápletce, v níž Lában Jakuba oklame 
a místo milované Ráchel ho ožení se svou starší dcerou Leou.  
Genesis 29‒30

Když se zeťovi, který je navíc z cizí země, začne dařit lépe než tchá-
novi, je problém v jejich vzájemném vztahu doslova na spadnutí. 
A přesně to se stane Jakubovi: Lában, otec jeho dvou manželek, se 
s nelibostí dívá na to, že mu Bůh žehná. Vzájemný spor se vyostří, 
když se Jakub rozhodne utéct z jeho domu bez toho, aby mu svůj 
záměr oznámil. Vezme své ženy i děti, jakož i svůj majetek a vrací 
se zpět do svého rodného domu. Jeho milovaná manželka Ráchel 
však ukradne z domu svého otce domácí modly. A to je důvod 
k tomu, aby tuto karavanu Lában pronásledoval… 
Genesis 31
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Nejeden návštěvník nedělní mše svaté
(si) klade otázku, kdy vlastně mše začíná. Je-li „povinností“ katolíka být v neděli a v zasvěcený svátek 
účasten celé mše svaté, pak dává výše zmíněná otázka smysl. Odpověď je velmi jednoduchá. Jako 
bychom se ptali, zda je celý dort celým, když z něho chybí pouze malý kousek? Anebo jsme na celém 
operním představení, když jsme přišli po předehře?
Větší význam než hledat odpovědi na to, kdy začíná mše, je hledat odpovědi na to, proč vlastně máme 
(nebo můžeme?) na mši chodit. V předchozím textu jsme se na této stránce Gotharda dozvěděli, že 
úvodními obřady (totiž příchod, pozdravení, úkon kajícnosti, Kyrie, Sláva na výsostech Bohu a vstup-
ní modlitba) mají přítomní vytvořit společenství. 
A to opravdu jde jenom tehdy, když ještě toho druhého souseda, vedle něhož se postavím nebo po-
sadím, neruším. Když přijdu na mši tak, abych si s ním mohl podat ruku, usmát se a pozdravit ho. 
Protože pak už přichází kněz a při jeho příchodu všichni povstávají… Někde a někdy se na začátku 
zazvoní. To zazvonění však není součástí přípravy na mši – je pouze upozorněním, že vstupuje hlavní 
celebrant, kterým je kněz nebo biskup. V tu chvíli už bychom měli být všichni, co jsme se navzájem 
pozdravili, připraveni a zklidněni. Mše právě začala….
    

 Příchod
47. Když se lid shromáždil, zatímco 
přichází kněz s jáhnem a přisluhují-
cími, začne se zpívat vstupní zpěv. 
Smyslem tohoto zpěvu je zahájit bo-
hoslužbu, podporovat jednotu všech 
shromážděných, uvést jejich mysl do 
tajemství liturgické doby nebo svátku a 
provázet průvod kněze s přisluhujícími.

48. Zpívá jej buď schola střídavě s li-
dem, nebo střídavě zpěvák a lid, nebo 

jej celý zpívá lid, nebo samotná scho-
la. Může se použít antifony s příslušným 
žalmem z Graduale Romanum nebo 
z Graduale simplex nebo i jiného zpě-
vu vhodného pro tuto posvátnou čin-
nost, liturgický den nebo dobu, jehož 
text schválila biskupská konference.

Pokud se při příchodu kněze nezpívá, re-
cituje se antifona z misálu; říkají ji všichni 
věřící nebo jen někteří z nich nebo lek-
tor; jinak ji říká kněz sám a může ji také 
upravit jako úvodní výzvu (srov. č. 31).

/Pokračování Všeobecných pokynů k římskému misálu:
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PŘEDSTAVUJEME

Mohu být jakkoli přesvědčen o tom, že nejlepší komunikace je ta osobní a nejdůležitější vztahy ty 
reálné, ale nic nezměním na tom, že virtuální a elektronický svět se stal součástí našich životů. Do 
e-mailové pošty se dívám několikrát častěji než do klasické poštovní schránky, a když chci zjistit 
nějaké informace, na internetu nemusíme řešit, zda není příliš pozdě, jako je tomu při telefonování. 
O facebooku ani nemluvě: kdo nemá dostatek přátel a jehož události nemají dostatek lajků, v dnešní 
společnosti zkrátka nehraje první ligu. Jsem moc rád, že se našel někdo, kdo nejen tomuto světu 
rozumí, ale kdo do tohoto světa dokáže přenést i naši farnost a její aktivity. Mladá maminka čtyř dětí, 
Barbora BLÁHOVÁ.

Milí farníci,
k péči o farní web jsem přišla kvůli (nebo díky?) vlastnímu 
brblání. Jako bod k jednání jednoho ze zasedání PRF jsem na-
vrhla lepší aktualizaci a fungování webových stránek farnos-
ti – v době, kdy spousta lidí právě na internetu hledá různé 
informace, mi přišlo škoda toto médium dostatečně nevyužít 
k propagaci farnosti a k informování o aktuálním dění v ní. 
K tomu jsem ještě přidala návrh na založení FB stránek farnos-
ti, kde může být informování zájemců ještě o něco pružnější 
a třeba i zajímavější pro mladší generace. Výsledkem jednání 
bylo, jestli se toho nechci ujmout sama ;-). Tento způsob zapo-
jení ve farnosti je pro mě optimální s ohledem na mimopražské 
bydliště a péči o rodinu, tak jsem kývla. Oboje stránky mohu 
upravovat a aktualizovat kdykoliv, kdy na to mám čas, prostor a 
klid, nejsem nijak vázaná na konkrétní místo, dny a časy.
Podobu FB stránek jsme chvíli ladili. Osobně jsem do té doby 
měla zkušenost pouze se svým soukromým profilem, takže i 
díky pomoci některých mladších jednotlivců lépe orientova-
ných v sociálních médiích se podařilo postupně ladit a nastavit vše potřebné. Dále bylo v úvaze časem 
upravit klasické webové stránky. Kromě vizuální podoby šlo i o zjednodušení a lepší přehlednost pro ná-
vštěvníky, jakož i o uživatelské „pohodlí“, resp. zjednodušení administrace stránek. Časem jsem dostala 
doporučení na schopného a ochotného velmi mladého nadšence, který umí zrealizovat (anebo i korigo-
vat) v podstatě veškeré požadavky a nápady. Nové stránky se podařilo spustit ještě před Vánocemi 2018 
(díky, Dominiku!), i když je ještě zapotřebí drobné školení o administraci, doladění některých úprav a 
„kosmetických“ nedostatků a přetažení veškeré fotogalerie.
Jsem moc ráda za tento posun a budu se snažit, abyste vy i ostatní či noví návštěvníci obou stránek našli 
pokaždé vše, co hledáte, a to co nejaktuálněji. V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či námitek mě ne-
váhejte kontaktovat – za každý nápad či komentář budu ráda.
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OPRAVY A REKONSTRUKCE

Co se stalo na stavbě za poslední měsíc?
I když zimní měsíce přinesly ochlazení počasí a zastavily práce na fasádě budovy fary, pokračuje 
se v rekonstrukci především v interiéru – po zhotoveném teracu nastoupili obkladači, aby položi-
li obklady v koupelně a na toaletách, truhlářská firma dodala 
jak repasované, tak nové dveře, pokračuje se v úpravě dřevních 
zárubní a okenních rámů, do vnitřních prostor byly přivezeny 
parkety, aby se několik dnů před položením sladily s teplotou, 
která bude při pokladačských pracích. 
Jak je vidno i na fotografiích, práce venku úplně neustaly – do 
finále se blíží úprava chodníku kolem fary a terasy při vstupu 
do farní zahrady. Stejně tak je opravená kanalizace vedoucí 
z kostela a nově zpevněna zídka v prostoru mezi novým schodi-
štěm od fary a přístupovou cestou k ní.
Pro kolaudační řízení je důležitá rovněž skutečnost, že se po 
dlouhém a zdlouhavém vyjednávání díky změnám na pražském 
magistrátu podařilo v zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 13. pro-
since 2018 odsouhlasit koupi pozemku 10/2 o rozloze 6 m2, na kterém stojí přední přístavek, v němž 
se bude nacházet předsíň na odkládání zimního oblečení, příp. kočárků a farní kancelář. Kupní cena 
po schválení pražským arcibiskupstvím činí 48.540,- Kč, které byly v polovině ledna poukázány na 
účet hlavního města Prahy.
V přípravné fázi je také další fakturace pro firmu AMO, nicméně v době uzávěrky tohoto čísla farní-
ho časopisu ještě nebyla známá její výše.

Projekt „Stavební úpravy fary na komunitní
centrum u kostela sv. Gotharda v Praze 
Bubenči” je spolufinancován Evropskou unií.
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AKTUALITY

Výstav eucharistie
/1. 2.
První pátek je tento měsíc zároveň prvním únoro-
vým dnem – a tak díky kalendáři můžeme tento-
krát doopravdy začít nový měsíc osobní modlitbou 
před vystavenou Svátostí eucharistie s prosbou 
o požehnání všeho, co nás v únoru čeká. 
Každý, kdo chce prožít cca 30 minut v kostele v ti-
ché adoraci společně s Ježíšem, může přijít 1. února 
na 17.00 do kostela sv. Gotharda.

Svatoblažejské požehnání
/3. 2.
Podle staré katolické tradice je svatý Blažej zařazen 
mezi čtrnáct svatých pomocníků a je uctíván jako 
ochránce při onemocnění krku. Díky legendě Vita 
sancti Blasii je známý příběh, v němž cestou na 
popraviště tento křesťanský mučedník profesí lékař 
uzdraví nemocného chlapce, jemuž uvízla v krku 
rybí kost. V tento den (3. února) se může na závěr 
mše místo společného požehnání udělovat tradiční 
požehnání, kdy ke knězi, držícímu v rukou překří-
žené svíčky, přistoupí každý osobně.

Žehnání svící prvokomunikantům
/3. 2.
Začátkem června přistoupí v našem kostele osm 
dětí (3 chlapci a 5 děvčat) k prvnímu svatému 
přijímání. Než se tak stane, obnoví si svoje křestní 
závazky, které kdysi místo nich Bohu slíbili jejich 
rodiče. Proto si v neděli 3. února (den po svátku 
Hromnic, kdy se tradičně žehnají svíce) na druhou 
mši svatou v 10:30 přinesou tyto děti tyto svíčky, 
aby při jejich požehnání i veřejně před farností 
deklarovaly, že po svatém přijímání a po životě 
s Panem Ježíšem opravdu touží.

Příprava k biřmování
/17. 2.
V lednu se na prvním přípravném setkání k přijetí 
biřmování sešli tři dospělí farníci. Ještě tento měsíc 
(17. února v 15 hodin) se k nim může přidat každý, 
kdo letos dosáhne aspoň 18 let, byl již připravován 
k svatému přijímání a biřmování zatím (z jakých-
koli důvodů) nepřijal. Příprava je čas, kdy se nejen 
může dozvědět, proč je tato svátost důležitá, ale 
kdy se díky vedení a společné modlitbě také může 
rozhodovat, zda tuto svátost chce přijmout.   

Haléř sv. Petra
/24. 2.
Tradice vznikla v 8. století mezi anglickými křes-
ťany, kteří se rozhodli podpořit ze svých příjmů 
římskou církev, která jménem celé katolické církve 
pak pomáhá těm nuznějším. V roce 1871 papež 
Pius IX. tuto tradici, která se mezitím rozšířila i do 
jiných vyspělých zemí, potvrdil pro celou církev – 
částka, vysbíraná ve všech kostelích tuto neděli (24. 
února) se vkládá do rukou papeže Františka, který 
rozhodne o tom, která komunita nebo která země 
tyto peníze dostane jako pomoc v naléhavé situaci. 

Pomoc lidem bez domova
/25. 2.
V únoru nás čeká akce s komunitou Sant´Egidio, 
která se zaměřuje na pomoc chudým. V pondělí 
25. února bychom se sešli v 17:30 na pražské ad-
rese Žitná 51, kde pomůžeme s přípravou teplých 
nápojů, poté následuje modlitba v kostele sv. Ště-
pána a v 19 hodin se přesouváme k bezdomovcům, 
kde jim budeme teplé jídlo i nápoje rozdávat. 
Vítán je každý, kdo chce pomoct (a přijde); pokud 
by chtěl upéct něco sladkého, třeba plech koláčů 
nebo buchet, stejně jako ten, kdo by se chtěl po-
dílet už na domácí přípravě svačin, pište na e-mail 
neradova.tereza@centrum.cz.
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HISTORIE

Kostel sv. Gotharda
má vzácně jednotné interiérové zařízení, které bylo vyhotoveno krátce po přestavbě kostela roku 
1801, a jde o dílo platzerovské dílny. Stavitel Josef Zobel buď sám spolupracoval s Ignácem Micha-
lem Platzerem (1757–1826), synem slavnějšího otce Ignáce Františka, anebo ho bubenečské farnosti 
aspoň doporučil. Jedná se totiž o jedinečný soulad mezi samotnou stavbou a dřevěným interiérem, 
jenž určité klasicistické jednoduchosti vtiskl slavnostně dekorační efekt, když zkombinoval zlatou 
polychromii, studený šedozelený povrch a svítivě bílou barvu soch i některých detailů.
Ignác Michal Platzer převzal po svém otci sochařskou dílnu poté, co zemřel jeho starší bratr, jenž 
měl původně pokračovat v povolání svého otce. Ten je autorem řady významných prací především 
v kostelích a palácích na pražské Malé Straně nebo Hradčanech, po josefínských reformách však 
nastal obecně útlum umělecké sakrální práce, proto Ignác Michal – aby udržel dílnu v chodu – přijal 
nabídky pro zhotovování náhrobních soch a sousoší, a to jak na Malostranském, Vinohradském, tak 
i na Olšanských hřbitovech. Interiér kostela sv. Gotharda je tak pravděpodobně jeho jedinou ucele-
nou prací v kostele. Sochařskou dílnu po něm převzali jeho synové František Ignác Jan (1799–1853) 
a Ignác Karel (1858–1895). Firma zanikla v roce 1907 po smrti jeho pravnuka Jana Platzera. 

/Na jaře bývaly v Bubenči velké slavnosti Na Slamníku, přičemž jejich 
účastníci postávali nebo seděli i před kostelem sv. Gotharda. 



/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

úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle

17:30
17:30
6:30

17:30
9:00

10:30

/Mše svaté
v kostele sv. Gotharda

čtvrtek 14:00–16:30
/Úřední hodiny v kanceláři

zkouška sboru
modlitba růžence
úklid kostela
zpovídání
biblický večer
/Náboženství dětí
skupina A
skupina B
skupina C

pondělí 19:00
úterý 17:00

dle ohlášení v kostele
30 minut přede mší (kromě neděle)

středa 18:15

pondělí 15:00
úterý 15:45

středa 17:30

/Pravidelné aktivity

prvopáteční výstav Eucharistie  /17:00
svatoblažejské požehnání /9:00, 10:30

sbírka na rekonstrukci /9:00, 10:30
žehnání svící prvokomunikantům /10:30

zasedání ekonomické rady /18:30
mše za všechny dárce a dobrodince /9:00

příprava na biřmování II. /15:00
příprava na manželství II. /18:30

Haléř sv. Petra /9:00, 10:30
péče o pražské lidi bez domova /17:30

rekviem za P. Zrzavého /17:30

1. 2.
3. 2.
3. 2.
3. 2.
5. 2.
17. 2. 
17. 2.
19. 2.
24. 2. 
25. 2.
26. 2.  

/Akce měsíce

Ekonomické okénko
Informace o aktuálním stavu rekonstrukce farní budovy a dalších opravách 

v naší farnosti naleznete na straně 9. 

Výše darů na rekonstrukci v lednu 2019: 71.991.- Kč

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

+FARNOS
BUBENEČ

Některá setkání se po dobu rekonstrukce fary konají na adrese: 
ČCE – dr. Zikmunda Wintra 15, Praha 6 – Dejvice 


