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měsíčník bubenečské farnosti

FARNOS+
BUBENEČ

SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,

před svou dávnou konverzí, kdy jsem se po létech vzdoru a vnitřního ateismu opravdu těžce a namáhavě vracel
(navíc s mnoha pochybnostmi) k víře a k církvi, jsem se naivně domníval (i pod vlivem některých kázání, která jsem
tenkrát slyšel v kostele), že věřícího člověka nemůže potkat
žádná velká duchovní zkouška, krize ve víře, nebo dokonce nějaká vnitřní únava či vyhoření na cestě k Bohu.
Doba pronásledování církve, kterou jsem ještě jako minulost nebo by se na ni dívala jako na tu křesdítě a dospívající zažíval, s sebou přinášela mnoho ťanku „druhé kategorie“, je v mysli každého z nás
zářivých příkladů duchovních i laiků, kteří všechno nepředstavitelná. Ale v reálu? Jedna i druhá byla
vydrželi, nikdy nezakolísali, v žádném případě ne- židovka, jedna i druhá žila v prostředí, kde mohly
zradili a v těch malých komunitách, kde jsme prak- vidět dobré vzory chování, věrnost Zákonu i vytikovali i konkrétní katolickou církev (nejednou i trvalost ve víře. A přesto se jejich život z pohledu
člověka hodně lišil. Z pohledu ukřižovaného Krista
s tajně svěcenými kněžími nebo řeholníky žijícími
v tzv. „podzemí“), jsme si tato jména vzájemně sdě- byly obě na stejné úrovni.
lovali a snažili se je následovat. Pomáhalo to. Spolu Pro věřící katolíky je nastávající měsíc postním obs pravidelnou osobní modlitbou, časem stráveným dobím. Cestou, která nás má od Popeleční středy
v kostele před svatostánkem a kontaktem s Ježíšem dovést k Velikonocům. Abychom se k nim však
ve svátostech biřmování, eucharistie a smíření to dostali, musíme se zastavit u Velkého pátku, nejdříve se dostat společně s ostatními pod jeden a ten
opravdu fungovalo.
Až tak, že selhání (samozřejmě nikoli v našich ro- samý kříž. Od Velkého pátku k Velikonocům je to
dinách, ale u těch jiných) se bralo jako stigma nebo krátká cesta, kterou nezvládne žádný člověk. Od
ostuda, kterou ti ostatní „dobří katolíci“ chápavě Popeleční středy k Velkému pátku ta cesta však trvá
nesli s těmi, které to postihlo (jak výstižné je z toho mnohem déle. Protože tuto máme s Božím Synem
odvozené slovo „postiženými“), ať už přímo (sami kráčet i my lidé.
selhali), nebo nepřímo (selhal někdo z jejich blíz- Čtyřicet dnů nejen přemýšlení nad Ježíšovým utrpením a velkým Božím milosrdenstvím, ale i hlekých).
Na počátku života církve si Ježíš mohl zvolit za dání způsobu, jak se přiblížit ke všem, kteří spolu
své nejbližší spolupracovníky a první následovní- s námi pod Kristův kříž chtějí přijít. V jeho stylu
ky opravdu mnoho čistých a zbožných lidí, nebylo odpouštět, nesoudit, nevyhýbat se druhému, nejich v židovském národě málo. Jeho slovo zaznívalo povyšovat se nad nikoho… Přestat dělit lidi na ty,
sice ke všem, ale paradoxně právě tato skupina po- kteří selhali, a ty (nás???), kteří to zvládli. Farnost
sluchačů jako by ho neslyšela. Bylo to přece slovo by měla být společenstvím a místem, kde se nikdo
o obrácení, o odpouštění, o péči o druhé, o vzá- nebude cítit odstrčený. Nejen Bohem, ale ani nijemnosti, která spojuje Pannu Marii (jako čistou, kým z nás. Jsem přesvědčen, že se totiž v tomto
která nikdy neselhala) a Máří Magdalenu (kte- všichni ještě stále máme co učit. Každý z nás může
rá se v křesťanské tradici identifikovala se ženou, selhat a padnout (i únavou). Vystoupit s Ježíšem na
v evangeliu popsanou jako posedlou sedmi zlými kříž (a pak s ním vstát zmrtvých) znamená, že tato
duchy). Pod Ježíšovým křížem stály obě jako sobě selhání a pády si po přiznání a lítosti nebudeme
rovné, jako obě Bohem vykoupené. Představa, že a nechceme připomínat. Nejen sami sobě, ale ani
by Panna Maria Máří Magdaléně připomínala její jeden druhému.
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BOHOSLOVEC

Milí farníci,
jedno ze slov, kterými bych mohl vyjádřit svoji
účast na Světových dnech mládeže v Panamě,
je vděčnost.

Čím více se za tímto setkáním ohlížím ve svých
vzpomínkách, dojmech a myšlenkách, tím více
mi dochází, že to byla jedna velká milost, kterou
mi Bůh „servíroval“ buď napřímo, skrze druhé
lidi, nebo třeba skrze mé slabosti.
Něco niterného nelze sdělit vůbec a ponesu si to
ve svém srdci celý život. Co půjde, budu ale rád
sdílet s vámi. Protože však netuším, co v těchto
řádcích vyzdvihnout a co zamlčet, nebudu zde
„vyprávět“ nic.
Touto cestou ale cítím potřebu napsat velké
DĚKUJU! Vám, otci Milošovi, Bohu.

Že vás mám. Bez vás bych Panamu neviděl takovou, jakou se pro mne stala.
Je to jako se zpětnými zrcátky. Ta v některých
autech nesou varovný nápis, že objekty v nich
pozorované jsou ve skutečnosti blíže, než se zdají
být.
Mnohdy totiž vidíme pouze šeď běžných dní,
ale když se podíváme nazpět, zjistíme, že tolik
dobra, které nás provází, bychom si v tak různorodém podání sami nezrežírovali.

Michal
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KURÝR
Do (ještě stále) zimních chvil v Praze dorazil
pozdrav z teplých končin jihovýchodní Asie:

PHUKET /TH
Posílám vám mnoho srdečných pozdravů
z jižního Thajska a pár fotek (moře a budhistický chrám v Phuketu).
Ivana Tesařová

Doposud veškerá elektronická pošta šla na jedinou oficiální adresu farnost.bubenec@gmail.com.
Ta nadále platí, nicméně od 1. února 2019 lze již využít přímý kontakt na zodpovědné osoby:
kvetinarstvi@farnostbubenec.cz
výzdoba kostela
cyklovylet@farnostbubenec.cz
cyklovýlet
casopisgothard@farnostbubenec.cz
časopis Gothard
nabozenstvi@farnostbubenec.cz
výuka náboženství
podanaruka@farnostbubenec.cz
Koncert podané ruky
kostelnik@farnostbubenec.cz
služba kostelníků
kronikar@farnostbubenec.cz
farní kronika
modlitbaruzence@farnostbubenec.cz
modlitba růžence
motorkari@farnostbubenec.cz
motorkářská pouť
nemocnifarnici@farnostbubenec.cz
návštěvy nemocných
nockostelu@farnostbubenec.cz
Noc kostelů
pesipout@farnostbubenec.cz
pěší pouť
malyoslik@farnostbubenec.cz
příprava dětského materiálu na mše
sbormistr@farnostbubenec.cz
pěvecký sbor
udrzbakostela@farnostbubenec.cz
technická správa kostela
farniakolyta@farnostbubenec.cz
služba podávání sv. přijímání
divciparta@farnostbubenec.cz
parta děvčat
farnicharita@farnostbubenec.cz
vedoucí charity
ministranti@farnostbubenec.cz
ministranti
vedoucimladeze@farnostbubenec.cz
farní mládež
uklidkostela@farnostbubenec.cz
uklízení kostela
varhanici@farnostbubenec.cz
služba varhaníků
zalmiste@farnostbubenec.cz
žalmy během mše
vyveskakostel@farnostbubenec.cz
vývěska u kostela
web@farnostbubenec.cz
web a facebook
pastoracnirada@farnostbubenec.cz
pastorační rada
Další aktivity a služby se připravují, sledujte www.farnostbubenec.cz
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PRO DĚTI

POSTNÍ DOBA
Postní dobou nás provází výzva „Obraťte se a věřte evangeliu“.
Poznáš všechny události, o kterých se píše v evangeliích, a věříš jim?
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BIBLICKÝ VEČER

13. 3.

JAKUB MÁ
STRACH ZE
SVÉHO BRATRA

Jakub si řekl: „Bože mého otce Abraháma a Bože
mého otce Izáka… nezasloužím si všechno tvé
milosrdenství… vysvoboď mě prosím z ruky mého
bratra Ezaua. Bojím se…“

Když se Jakub blíží k zemi, kterou v době jeho pobytu u Lábana obsadil Ezau, dostane strach. I
když mu Bůh požehnal, je si nejen vědom svého předchozího provinění vůči svému bratrovi, ale i
povinnosti mu nahradit způsobenou křivdu. Překvapivě ho nazývá svým pánem a posílá mu jako
dar ohromné bohatství. Než se ale s bratrem potká tváří v tvář, zůstává osamocen na břehu potoka
Jabok. Když padne noc, čeká ho zápas s neznámým… Co to vše znamená pro něho a co pro nás?
Genesis 32

27. 3.

JAKUBOVO SETKÁNÍ S EZAUEM

Jakub pokojně dorazil do kanaánského města
Šekemu a utábořil se před městem.
Potom postavil oltář a nazval jej ´El je Bůh Izraele´.

Zdá se, že příběh dvojčat Jakuba a Ezaua končí šťastně – Jakub se Ezauovi omluví, dává mu
jako dík za odpuštění nemalý dar, Ezau ho vezme do náruče a odpustí mu, nabídne jemu i celé
jeho rodině osobní ochranu a doprovod během dalšího putování. Nicméně něco zde nesedí.
Proč Jakub opět Ezauovi nedůvěřuje? A proč mu lže, že půjde za ním, a místo toho se společně
se svým táborem vydá pomalu jiným směrem? Nakonec se usadí v Sichemu a postaví tam oltář.
Genesis 33

/Schéma a harmonogram večera:
mše svatá (s úvodním slovem)
17:30
prezentace na dané téma
18:15
výklad vybraných textů
cca 19:00
konec biblického večera
cca 19:30
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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.

SLOVO KE MŠI SVATÉ

Mše začíná úvodním zpěvem

Je-li tedy možné, mají přítomní na mši zpívat, aby tím vyjádřili stav svého nitra: radost z toho, že jsou na mši,
vděčnost za to, že Ježíš přichází, a také sounáležitost s ostatními, kteří tvoří přítomný lid Boží. Teprve když
si uvědomíme smysl těchto prvních okamžiků mše svaté, pochopíme také význam následujících pokynů:
• Úvodní zpěv se nesmí zvrhnout na nácvik: nepatří sem tedy názor: „aspoň se to lidi naučí zpívat.“
• Jednou se to ale každý z nás musel naučit: k tomu slouží zpěvníky v lavici a číslo písně na ukazateli,
abychom si tu píseň nalistovali a zpívali.
• Je špatně, když varhany hrají zdánlivě píseň, ale nikdo (anebo málokdo) z přítomných nezpívá, takže
neznalý návštěvník nejen že nerozumí textu písně, ale ani nechápe, proč tomu vlastně katolíci říkají píseň.
• Jde o průvodní zpěv, doprovázející jinou činnost kněze (příchod k oltáři, příp. okuřování oltáře),
takže jakmile je kněz u sedadel, varhaník dokončí započatou sloku a nezačíná další, i kdyby píseň měla
další sloky nebo se věřícím hodně líbila.
• Během úvodního zpěvu na znamení pocty, kterou vzdávají přicházejícím, všichni přítomní stojí; ti,
kteří nemohou stát, pochopitelně sedí, pro klečení není v tuto chvíli důvod.
• Zpěv lidu může nahradit jiný vhodný zpěv, ale svým textem (i když je v latině, němčině či jakémkoli
jiném jazyce) musí odpovídat buď tomu, co se právě odehrává, nebo události, kterou při mši slavíme
(neděle, svátek Panny Marie, zmrtvýchvstání Pána Ježíše, seslání Ducha Svatého apod.), nesmí jít
o jakoukoli duchovní či náboženskou píseň.
• Když není nikdo, kdo umí hrát na hudební nástroj, ani nikdo, kdo dobře zpívá, začátkem mše není
křižování, ale antifona, kterou má někdo z přítomných přečíst.
/Pokračování Všeobecných pokynů
k římskému misálu:
Příchod
Pozdravení oltáře a shromážděného lidu

49. Když kněz, jáhen a přisluhující přijdou do
presbytáře, pozdraví oltář hlubokou úklonou.
Na znamení úcty kněz a jáhen oltář políbí; kněz
může okouřit kříž a oltář.

50. Po vstupním zpěvu kněz stojí u sedadla a
spolu s celým shromážděním se znamená znamením kříže. Potom kněz pozdravem probudí
ve shromážděných věřících vědomí přítomnosti Páně. Tímto pozdravením a odpovědí
lidu se projevuje tajemství shromážděné církve.

Po pozdravení lidu může kněz nebo jáhen nebo
přisluhující laik několika slovy uvést věřící do mše
toho dne.
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PŘEDSTAVUJEME
Myslím, že následující slova nevyjadřují pouze mé pocity, ale názor většiny. S ochotou udělat nějaký
dobrý skutek a pomoct nuzným to není až tak špatné, jak se někdy zdá nebo i tvrdí. Mnozí lidé stále v
sobě nosí přesvědčení, že pomáhat se má. Jde ale většinou o jednorázovou pomoc. Možnost svobodně
cestovat a plánovat si některé události třeba i na poslední chvíli však skýtají obrovskou variabilitu v osobním rozhodování, a tak mnohem méně než v minulosti se dnes setkáváme s ochotou k dlouhodobému
závazku, včetně pomoci nejbližším, nemluvě o církvi. Vzít si někoho nebo něco na starost totiž znamená vtěsnat do svého každodenního programu zodpovědnost. Nikdo místo mě to neudělá, někde
a někdy zkrátka musím být. Je proto určitě nejen chvály, ale i díků hodné odhodlání mladého páru,
který ochotně kývl na prosbu o dlouhodobou službu pro náš kostel. Anička a Peter PÁLENÍKOVI.

Vždy som tak trošku tajne

v kútiku duše túžil mať na starosti kostol, pripravovať veci
na svätú omšu, listovať v misále... Avšak vždy som to zažil
len z pozície miništranta u nás v dedine – pomohol som
pánovi kostolníkovi po omši odniesť kalich a misku, knihy a konvičky, pred omšou som niekedy skontroloval, či je
nalistované to správne čítanie, ale nikdy som to nemal na
starosti celé. Lepšie povedané, až do chvíle, keď nás s mojou teraz už manželkou Aničkou oslovil otec Miloš, že hľadá pomocníkov k bubenečským kostolníkom. Po istej dobe
zvažovania sme sa na to spolu dali. Dostali sme (obrovské)
kľúče od kostola a skvelí kostolníci manželia Zdeněk a Věruška Kopkoví nám boli a stále sú so svojimi skúsenosťami
dobrí učitelia. Postupne nás spolu s otcom Milošom zaučili a dostali sme sa do toho. Napokon nás čakala „skúška“ –
mali sme Kopkových zastúpiť počas svätých omší v lete, keď
boli na chate. Túto neformálnu skúšku sme zvládli. Po lete
sa pridala ešte druhá nedeľná omša o 10:30, ktorú sme dostali na starosti. Odkedy sme sa na túto službu dali, ubehli
už takmer 3 roky. Dnes sme s Aničkou zodpovední okrem
neďeľnej omše ešte za večernú piatkovú omšu. S Kopkovými sa nám veľmi dobre spolupracuje, pretože
sú veľmi ústretoví a vždy, keď sa dohodneme, nás zastúpia a pomôžu nám, keď musíme odísť mimo
Prahu. Takisto sa aj my snažíme pomôcť im, keď majú nejaké svoje povinnosti. Kostolnícka služba
je veľmi zaujímavá, ale je to aj obeta. Človeka to naučí lepšie chápať omšu, čo sa tam deje, prečo sa
to deje, objaví pritom „zákulisie“ kostola, a spozná sa s rôznymi kňazmi, keď zastupujú otca Miloša.
Momentálne sme trošku viac zaneprázdnení, pretože máme doma čerstvo narodeného synčeka Peťuška (ten menší na fotke), ktorý nám dokáže veľmi rýchlo a nepredvídateľne zmeniť plány. Napriek
tomu sa budeme snažiť prísť vždy včas a splniť si svoju službu, s ktorou nám možno raz aj on pomôže.
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OPRAVY A REKONSTRUKCE

Rekonstrukce fary

Nahlédnutím do katastru nemovitostí si může každý ověřit, že pozemek č. 10 v pražském katastru
Bubeneč prošel změnou, přičemž část z něho oddělenou pod č. 10/2 v celkové výměře 6 m2 na základě kupní smlouvy pod číslem řízení 8239/2019 nabyla k 4. březnu 2019 naše farnost.
Majetkové uspořádání pozemků pod budovou fary bylo přitom jednou z podmínek stanovených
stavebním úřadem pro vydání kolaudačního rozhodnutí. V současnosti tedy probíhá příprava všech
podkladů pro zahájení kolaudace, kterou předpokládáme někdy kolem Velikonoc. Patří se však poděkovat těm, kteří s vyřešením patové situace
na Magistrátu hl. města Prahy pomohli – naše
žádost tam bez jakékoli vady „stála“ od léta
Projekt „Stavební úpravy fary na komunitní
2017, přičemž se za tu dobu stihli vyměnit tři
centrum u kostela sv. Gotharda v Praze
magistrátní úředníci, kteří danou administraBubenči” je spolufinancován Evropskou unií. tivní záležitost měli na starosti.
Jakmile venkovní teploty dlouhodobě stoupnou nad 8° C, začne se s dokončením nátěru fasády, která
by měla být posledním krokem k dokončení díla. V době psaní této zprávy probíhaly v plném proudu
jiné venkovní práce, jako je pokládka dlažby před a za budovou, zhotovení chodníku vedle fary nebo
vybudování čtyř kamenných schodišť. Poté, co byly dodány kovové rámy pro prosklené vstupy do obou
přístavků, se může začít s finálními stavebními pracemi v přízemí budovy.
První patro, tedy byt pro faráře, je stavebně téměř hotové, po položení a vyleštění parket se již do
těchto prostor může pouze v přezůvkách, což se týká i všech řemeslníků, kteří nastupují po zednících:
začátkem března by měla být instalována koupelnová a záchodová zařízení, svítidla s vypínači a kuchyň.
Pod pečlivým dohledem TDI firma AMO jako smluvní dodavatel dolaďuje detaily a odstraňuje nalezené nedodělky, aby mohlo být dílo odevzdáno v co nejkratším termínu. Pokud vše půjde hladce,
k předání díla by mohlo dojít již koncem března (předání díla a kolaudace nejsou identická řízení).
Následovat bude včas ohlášený den otevřené fary, jedno odpoledne, kdy si bude moct každý farník hotové dílo prohlédnout, a poté požehnání zrekonstruované fary, které přislíbil udělit papežský vyslanec,
apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Mons. Charles Daniel Balvo. Data i podrobnosti obou akcí se
upřesní poté, co bude stavba předána a zkolaudována.
V současnosti probíhá další fakturace zrealizovaných prací, výše nových faktur v době závěrky tohoto čísla ještě nebyla známa. Podrobnější zpráva o financování akce bude v některém z příštích čísel Gotharda.
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AKTUALITY
Výstav eucharistie
/1. 3.
Další z možností prožít před Ježíšem a s Ježíšem třicet minut ticha a rozjímání. Pravidelná prvopáteční adorace začíná v 17 hodin.
Popeleční středa
/6. 3.
Začátek čtyřicetidenního postního období: každý, kdo se rozhodne něco ve svém životě změnit,
očistit svůj život od některé nepravosti nebo zrekonstruovat jakýkoli nabouraný vztah, může se
v tento den nejen společně s ostatními věřícími za
to modlit, ale i přijmout požehnání a vnější znamení pokání – popelec na čelo. Mše začíná v 17:30.
Křížové cesty
/8., 15., 22. a 29.3.
Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná
postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými
zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat
k Ježíši, jenž nás volá, abychom kráčeli jeho cestou.
A slibuje, že nás neopustí. Začínáme vždy v 17 hodin.
První a druhé skrutinium
/10. a 17. 3.
Z letošní skupiny hledačů se pro křest o Velikonocích
v naší farnosti nakonec rozhodli dva dospělí katechumeni – Anička a Jakub. Křest je však nejen událost,
odehrávající se mezi člověkem a Bohem, ale i zařazení
do konkrétního společenství církve. Záleží jen na nás,
jak je přijmeme a jakou pozorností je zahrneme i během těchto dvou mší v 9:00, kdy proběhne již první
část křestního obřadu, který vyvrcholí o Velikonocích.
Pěší pouť do Hájku
/16. 3.
Není to jen vycházka do přírody ani pouhá společná modlitba – společné překonávání překážek
během 16 km dlouhé poutě, nějaké postní předsevzetí i několik minut mlčení: možná i vy máte za
co Bohu děkovat nebo ho za co odprosit. Putování
po původní poutní cestě z Prahy do Hájku začíná
v 7:50 hodin u bývalé strahovské brány na Pohořelci.
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Povídání o SDM Panama
/20. 3.
I když se Světových dnů mládeže v jihoamerické Panamě z ČR zúčastnilo pouze několik desítek osob, naše
farnost měla v této delegaci hned dva zástupce: zatímco bohoslovec Michal Hladík reprezentoval mládež,
kameraman Honza Heller byl účasten těchto událostí
z pozice své profese. Jaké bylo setkání mládeže, jak na
ně oba zapůsobil papež František anebo jak prožívají
křesťanství v jižní Americe? To je pouze několik otázek,
na které se dozvíme odpověď ve středu 20. března, kdy
se hned po večerní mši můžeme v kostelních lavicích
posadit, abychom si vyslechli jejich svědectví a zážitky, doprovázené fotografickými a filmovými záběry.
Duchovní obnova
/23. 3.
Jeden z nejvyhledávanějších pražských kazatelů,
redemptorista Petr Beneš, zavítá do bubenečské
farnosti, aby svými promluvami, modlitbou i
svátostí smíření doprovodil každého z nás, kteří se toto sobotní dopoledne rozhodneme prožít v ztišení a rozjímání jako přípravu na letošní Velikonoce; zahájení je v 9 hodin v kostele.
Pomazání nemocných
/24. 3.
Každý, kdo se ocitá v ohrožení života buď vážnou
nemocí, nebo stářím (kdy bez léků by pravděpodobně brzy umřel), dostává přímo od Ježíše nabídku
přijmout svátost nemocných. Podmínkou je kromě
výše popsaného stavu a víry v přítomnost Krista ve
svátostech se několik dnů či týdnů před přijetím pomazání poctivě vyznat ze svých hříchů ve zpovědi.
25. února uplynulo 17 let od úmrtí bubenečského faráře
P. Jaroslava Zrzavého. V den výročí jeho smrti byla na
hrob otce Jaroslava za naši farnost položena vzpomínková kytice a v úterý 26. 2. sloužena zádušní mše svatá.

HISTORIE

Presbytář

Hlavní oltář kostela je klasicistní, dřevěný, rámový a stejně jako zbytek mobiliáře šedozeleně mramorovaný,
datovaný z roku 1809. Je bohatě zdobený zlaceným dekorem a několika anděly. Tumbová menza (samotná
oltářní deska), v našem případě položená na masivní tumbě (náboženský tvar připomínající náhrobky), je
zdobena festony a rozetami. Feston je plastický dekorativní převis s rostlinnými motivy, nejčastěji s listy
nebo ovocem, na obou stranách podvázaný stuhou. Rozeta je zase kruhová zdobná růžice. Uprostřed oltáře
je svatostánek, ten se užíval až do druhého vatikánského koncilu, kdy tento oltář v presbytáři představoval
„hlavní“, čímž se lišil od „bočních“, na kterých bylo možné případně paralelně sloužit mše, pokud bylo
přítomno více kněží, jelikož koncelebrace (víc kněží u jednoho oltáře) před koncilem nebyla dovolená. Nad
(dnes již bývalým) svatostánkem leží na trůnu z oblaků velikonoční beránek, jenž v Novém zákoně vícekrát
představuje samotného Ježíše (Jn 1,29, Zjv 14,1 aj.), oblaky drží putti (andílci v podobě malých nahých
chlapců). Před tabernákulem z obou stran poklekají velcí andělé, jeden s kadidelnicí, druhý s loďkou na
kadidlo. Boky svatostánku jsou vyzdobené symboly eucharistie, tedy obilnými klasy a vinnými hrozny.
Původní dvířka od svatostánku nejsou dochovaná, podle kronikáře však tato tepaná s monogramem Krista
vytvořil roku 1934 mistr Antonín Tengler podle těch původních.

/Fotografie vlevo byla pořízená kolem roku 1920 a ukazuje stav kostela sv. Gotharda zhruba
před sto lety. Nejvýraznější změny přinesl druhý vatikánský koncil: do presbytáře byl přesunutý
kříž a menza z bývalého bočního oltáře nahradila „starý" oltář, jenž však zůstal dodnes zachován. V popředí fotografie se nachází bývalá mřížka, oddělující kněžiště od lodi kostela, a
vpravo rameno s nedochovanou lampou věčného světla. To upozorňuje, že svatostánek se
kdysi nacházel pod oltářním obrazem, jehož dvířka jsou ve zdařilé replice rovněž dochována.
Podstavec nad svatostánkem, na němž je beránek, je však dnes o poznání nižší.
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/Mše svaté
v kostele sv. Gotharda

úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle

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

/Úřední hodiny
a otevřený kostel
čtvrtek
14:00–16:30

/Akce měsíce
1. 3.
prvopáteční výstav Eucharistie /17:00
3. 3.
sbírka na rekonstrukci /9:00, 10:30
6. 3. Popeleční středa, začátek postní kasičky /17:30
8., 15., 22. a 29. 3.
křížová cesta /17:00
10. a 17. 3.
skrutinia katechumenů /9:00
16. 3.
pěší pouť a mše svatá v Hájku /7:50; 15:00
17. 3.
příprava na biřmování III. /15:00
17. 3.
příprava rodičů ke křtu dítěte /17:30
19. 3.
slavnost sv. Josefa /17:30
20. 3.
povídání o SDM Panama /18:30
23. 3.
duchovní obnova s P. Benešem /9:30-12:00
24. 3.
pomazání nemocných /9:00, 10:30
26. 3.
příprava k manželství III. /18:30
31. 3.
sbírka na Arcidiecézní charitu /9:00, 10:30
/Pravidelné aktivity
pondělí 19:00
zkouška sboru
úterý 17:00
modlitba růžence
dle ohlášení v kostele
úklid kostela
30 minut přede mší (kromě neděle)
zpovídání
středa 18:15
biblický večer
/Náboženství dětí
pondělí 15:00
skupina A
úterý 15:45
skupina B
středa 17:30
skupina C
Některá setkání se po dobu rekonstrukce fary konají na adrese:
ČCE – dr. Zikmunda Wintra 15, Praha 6 – Dejvice

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 2019: 59.800.- 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

/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

