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SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,
i když si občas na něco stěžujeme a kolem sebe 
vidíme řadu nedostatků, nebo dokonce zla, 
historicky vzato žijeme v neobvykle výjimečné 
době. 

Muži nemusí do válek a bojů, ale v klidu chodí do 
práce, kterou si dokonce ani nemusí volit podle toho, 
co potřebuje společnost, ale co je baví anebo k čemu 
mají nějaký vztah. Ženy rozhodují i o svém ženství 
nebo mateřství a potomstvo mnohdy přijímají jen 
tehdy, když ony samy uznají nebo když se na to cítí 
(a když to nejde přirozenou cestou, tak se k tomu po-
užije věda), děti se vychovávají nejen podle jedné tra-
diční metody, ale podle mnoha alternativních a často 
ještě neodzkoušených. A mohli bychom pokračovat 
dál do mnoha dalších oblastí a dalších úhlů pohledů 
na život jednotlivce, rodiny nebo jakékoli komunity 
včetně státu, církve, celého světa.
Navenek nebojujeme o přežití, protože si přebíráme 
do svých rukou vládnutí nad životem jak na jeho 
počátku (zda dítě počít, anebo nikoli), tak i na jeho 
konci (zda je, či není dovoleno ukončení života, 
když je člověk nevyléčitelně nemocný nebo si sám 
přeje umřít). 
Přesto si dovolím tvrdit, že tak trochu o přežití „bo-
jujeme“: pravděpodobně nenávratně pryč jsou časy, 
kdy se nejen kola nebo auta, ale ani domy a zahrady 
nemusely zamykat, přibývá objektů (včetně našeho 
kostela a fary), kde jsou nainstalovány bezpečnost-
ní kamery a poplašná zařízení, stále více finančních 
prostředků směřuje na zbrojení a bezpečnost, za-
jišťující ochranu nejen jednotlivým národům, ale i 
jednotlivým osobám. Žádné vrcholné setkání státní-
ků, ale ani velké sportovní či kulturní akce, dokonce 
ani některé církevní aktivity, jako jsou půlnoční mše 
nebo Noc kostelů, se ani u nás již neobejdou bez 
pohotovosti městské a státní policie. 
Absurdita celé této úvahy je podtržena i tím, že kdy-
bych začal volit poněkud ostřejší tón a silnější slova, 
vzhledem k tomu, že jde o veřejnou tiskovinu, mohl 
bych u někoho vzbudit podezření, že jsem naplnil 

skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné 
zprávy (§ 357 Trestního zákoníku: „Kdo úmyslně 
způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň 
části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje 
poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potres-
tán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem 
činnosti.“).
Nicméně bych rád naplnil skutkovou podstatu zce-
la jiného zákona, zákona Božího. Právě v dubnu 
totiž budeme moct po roce opět prožít Svatý tý-
den, v němž si můžeme uvědomit sílu lásky, jejíž 
součástí je sebeobětování, nasměrované ke smíření 
a odpuštění. Kristus, jenž spolu se svými učedníky 
přišel o pokojném soužití (na všech úrovních, nejen 
té politické, ale i rodinné a církevní) nejen mluvit 
a kázat, ale sám nám ukázal osobní příklad: i když 
ho nespravedlivě obviňovali a špinili jeho pověst, i 
když mu spílali a nevěřili mu, i když trpěl psychicky i 
fyzicky, nedohnalo ho to k tomu, aby kohokoli z lidí 
odsoudil nebo potrestal, aby ho začal nenávidět nebo 
se mu začal raději vyhýbat… On, který mohl povolat 
celou armádu vojska nebeského na svou obranu (srv. 
Mt 26,53), volí riskantní cestu osobní angažovanosti 
a podává nepříteli nejen svou ruku, ale i své srdce a 
celý svůj život.
Velikonoce, které budeme slavit, jsou tedy pozván-
kou: pojďme s ním a za ním. Zkusme mu věřit ne-
jen v něčem, co je pro nás přijatelné, ale opravdu ve 
všem, i v tom, co se zdá být bláznovstvím v očích 
světa. A bude-li vzkříšení bohočlověka předzvěstí 
možného vzkříšení člověka Bohem nejen jednou na 
konci časů, ale již nyní v průběhu času pozemského, 
pak to určitě není šíření poplašné zprávy. Je to jedi-
ná bezpečná cesta, jak zastavit nenávist a boje, tiché 
i hlasité zbrojení nejen někde mimo nás, ale i v nás 
a mezi námi.
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Říkám si to téměř pokaždé, když usedám v se-
minární kapli při mši za varhany, říkám si to po-
každé, když koukám na olympiádu… Kladu si 
otázku, proč někteří dostali tu šanci vyniknout a 
být v TOP 10, a já ne.
Svatý Petr ve svém prvním listě píše, že naše 
schopnosti jsou pouze pověření. A právě z toho-
to hlediska to mají možná ti „dokonalí“ paradox-
ně složitější. Člověk nedokonalý, nevyhraněný, 
nejednostranně zaměřený možná totiž rychleji 
pochopí, že sám „na to“ nemá. A nejen, že sám 

na to nemá, ale, jak jsem zmínil, jde o pověření. 
O pověření k oslavě Boha. Tedy naše schopnos-
ti nemají v žádném případě sloužit k naší vlastní 
oslavě.
Každý den dostáváme od Boha nějaké pověření. 
To máme všichni společné. Potom se tedy už jen 
nabízí otázka, jestli chce být Bůh oslaven skrze 
naše silnější, či slabší stránky. Na ni si ale každý 
musí odpovědět sám…

                    Michal

BOHOSLOVEC

Milí farníci,
mnohokrát mě již během života napadlo, proč někdo 
umí něco stoprocentně a někdo ne. Mnohdy bych 
velice rád obětoval nějakou svou schopnost jiné, 
abych alespoň v jedné mohl být nejlepší.



KURÝR
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Zatímco některé pozdravy a pohledy do farnosti dorazily v průběhu několika vteřin či minut (poslány 
formou MMS na telefonní číslo farnosti), další – odeslané klasickou poštou (jako byl pohled z Panamy) – 
putovaly přes oceán na kontinent několik týdnů. Nicméně všechny jsou tady, napsané a poslané s láskou 
pro každého z nás: 

MÁLAGA  /ES
Milí farníci, píši vám z překrásného místa v Andalusii, obklo-
peného skalnatými horami, a i přestože je leden, teplota se 
pohybuje kolem 15°C. Je tu nádherně, ale i tak se těším zpět 
do farnosti, kde vím, že jsem doma.
Terka N.

JESENÍK  /CZ
Slunečný pozdrav z hor a lázní v Jeseníku 
a hodně radostí s celou farností posílají 
Jana a Richard (Laššákovi) 

JERUZALÉM  /IL
Milý otče Miloši, milí farníci, posíláme 
srdečný pozdrav z Jeruzaléma. Se spous-
tou zážitků na brzkou viděnou.
Michael a Magdalena, Honza a Kryštof  

PANAMA  /PA
Milí farníci, všechny vás moc zdravíme ze Světo-
vých dnů mládeže! Díky, že jste nás po celou dobu 
nesli v modlitbách. I vy jste tu byli s námi!  
Michal Hladík a Jan Heller  

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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BIBLICKÝ VEČER

3. 4.
ZNEUCTĚNÍ DINY

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:

24. 4.
JAKUBOVO 
PUTOVÁNÍ

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.

Další z těžko pochopitelných biblických příběhů. Syn místního pohanského krále znásilní 
Jakubovu dceru Dinu, pak se do ní ale zamiluje a je ochoten cokoli udělat kvůli tomu, aby 
si ji mohl vzít za ženu. Požadavek Dininých bratří překvapí: požadují obřízku všech mužů 
ve městě. Odpustí jim Jakub, ale také Bůh, že tento posvátný symbol smlouvy a věrnos-
ti zneužijí pro plánovanou pomstu, aby následně v bolesti ležící muže zbaběle pozabíje-
li? Ve dvojici mstitelů vyniká jméno Lévi, z něhož vzejdou zasvěcení služebníci chrámu…  
Genesis 34

Poté, co Jakubovi synové Simeon a Lévi vyvraždí obyvatele Šekemu, musí Jakub opět putovat 
dál. Tato cesta je však poznamenána strachem, smutkem a bolestí: bojí se Jakubova družina i 
okolní kmeny, prvorozený syn Ruben vážně selže, když se vyspí se ženou svého otce, a kromě 
toho cestou umírá i milovaná Ráchel. Nové Jakubovo jméno Izrael tedy není spojeno se šťastným 
začátkem. I přesto Jakub staví Bohu oltář a zbavuje se veškerých pohanských předmětů i zvyklostí.   
Genesis 35

Dina, kterou Lea porodila Jakubovi, jednou šla na-
vštívit místní dívky. Když ji uviděl Šekem, syn knížete 
té země, vzal si ji násilím, spal s ní, a tak ji zneuctil. 

I ukázal se Bůh znovu Jákobovi, když přišel z Rovin 
aramských, a požehnal mu slovy: „Tvé jméno bylo 
Jákob; už nebudeš zván Jákob, tvé jméno bude 

Izrael.“ A dal mu jméno Izrael.

10. 4.
MOUDROST

Moudrostí oplývají králové a Honzové v pohádkách, ale přesto moudrost není něčím smyšleným, 
čeho v reálném životě nelze dosáhnout. Z mudroslovných knih Písma víme, že základním impul-
zem k moudrosti je bázeň před Hospodinem a že má více rovin. Kdo je moudrý, tomu je vlastní 
praktické umění žít.
Biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec)

Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi 
učinil všechno svým slovem a ve své moudrosti 

jsi vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým jsi 
dal vzniknout, a aby spravoval svět v svatosti a 

spravedlnosti a konal soud s upřímnou duší, daruj 
mi moudrost, která sídlí u tvého trůnu, a nevylučuj 

mě z počtu těch, kdo ti slouží.



SLOVO KE MŠI SVATÉ
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Každé setkání začíná pozdravem 
Je-li pro nás mše svatá setkáním s ostatními věřícími, s nimiž se přicházíme setkat s Kristem, pak úvod-
ní pozdrav také nemůže chybět. Každý přicházející do kostela nejdříve zdraví Ježíše (proto bezpro-
středně po vstupu do chrámu hledáme tzv. věčné světlo – pokud svítí, znamená to, že je ve svatostánku 
přítomen Ježíš v Eucharistii), a to pokleknutím na místě. Hned poté bychom měli aspoň úsměvem, 
pokynutím hlavou nebo několika slovy pozdravit ty, kteří sedí či stojí vedle nás.
Asistence, která vchází do kostela jako počátek liturgického průvodu, se navíc uklání před oltářem – 
ten se totiž stane při mši svaté posvátným místem, kam vstoupí Ježíš, aby se opět v lásce rozdal přítom-
ným. Kněz, který ho bude zejména při ohlašování evangelia a proměňování zosobňovat, oltář políbí.
Všichni se pak znamenáme křížem a slovy „Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“ kněz pokračuje 
v úvodních obřadech.    

Úkon kajícnosti

51. Potom kněz vyzve k úkonu kajícnosti. Po 
krátké chvíli mlčení jej koná celé shromáždě-
ní všeobecným vyznáním hříchů a kněz jej 
zakončí rozhřešením, které však nemá účin-
nost svátosti pokání.

V neděli, zvláště v době velikonoční, se může 
obvyklý úkon kajícnosti nahradit svěcením 
vody a pokropením lidu na památku křtu.

Kyrie eleison

52. Po úkonu kajícnosti vždy následuje Kyrie, 
eleison (Pane, smiluj se), pokud již nebylo 
v úkonu kajícnosti. Poněvadž je to zpěv, kte-
rým věřící oslavují Pána a vyprošují si jeho 
milosrdenství, obvykle ho zpívají všichni: tak-
že na něm má účast jak lid, tak schola nebo 
zpěvák.

Každá aklamace se obvykle pronáší dva-
krát; s přihlédnutím k povaze různých jazyků, 
hudebním důvodům a jiným okolnostem se 
ovšem může opakovat i víckrát. Pokud se Ky-
rie zpívá jako součást úkonu kajícnosti, vklá-
dá se před jednotlivé aklamace »tropus«.

/Pokračování Všeobecných pokynů 
k římskému misálu:
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PŘEDSTAVUJEME

Když končí nedělní dopoledne u Sv. Gotharda a procházím kostelními lavicemi, někdy mi je 
úzko: knížky popadané pod lavicemi, zmuchlané papíry s „malým oslíkem“, ale i odhozené pa-
pírové kapesníčky nebo rozsypané pastelky. To není jen „práce“ našich dětí, to jsme i my dospělí. 
Málokdy nám dojdou souvislosti, že kostel nemá placenou uklízecí firmu a že každý z nás nese zodpo-
vědnost nejen za to, v jakém stavu opouštíme „své“ místo v kostele, ale i za to, jak celý náš kostel vypadá.
Tím větší dík a uznání patří partě několika lidí, kteří každý týden náš kostel uklízí, aby byly nejen 
lavice v pořádku, ale i koberce a podlaha čistá a bez prachu. Velkou zásluhu na tom mají vzácní 
manželé Věrka a Zdeněk Kopkovi.

Aby nám tam bylo dobře
Když se staví jakákoliv veřejná budova, sna-
ží se její autoři, architekti, stavitelé, zední-
ci, kameníci, malíři zdí i obrazů, truhláři, 
řezbáři, ale i celá řada dalších profesí, aby 
vznikl objekt, který se bude líbit a bude 
splňovat řadu dalších požadovaných vlast-
ností. Je-li touto stavbou kostel, musí být 
jeho provedení především oslavou Boha a 
místem, kde se modlíme, děkujeme a pro-
síme. Takovou stavbou je i náš kostel sv. 
Gotharda. Tu krásu, kterou do něj vložili 
jeho tvůrci, je třeba ochraňovat a udržovat. 
Kromě větších stavebních oprav nebo oprav inventáře je to především obyčejný a stále se opakující tý-
denní úklid spočívající v obyčejném zametání, v obyčejném mytí podlah, v obyčejném vysávání kober-
ců, leštění lavic, odstraňování pavučin, utírání prachu, praní a žehlení pláten, ale i liturgických oděvů, 
péče o svíčky a řada dalších drobných, někdy i větších prací, například o Velikonocích nebo Vánocích, 
kdy je třeba ještě pečlivě vyčistit a vyleštit všechny svícny. Patří sem i péče o kancionály a jejich úklid 
do lavic. Vše to je výsledkem jakoby neviditelné, ale pravidelné týdenní  práce několika lidí, kteří se 
starají, aby interiér našeho kostela byl stále hezký a důstojný, tak jak to kdysi zamýšleli jeho tvůrci.

Zdraví vás uklízecí parta ve složení vedoucí Věra Kopková, dále Nina Balvínová, Milena Rů-
žičková, Maria Milgrom, Petr Antoš a ještě taky uklízeč a autor tohoto článku Zdeněk Kopka.   

Závěrem, když teď už víte, co děláme, můžete přijít mezi nás. Rádi vás uvítáme.   



     9

OPRAVY A REKONSTRUKCE

Rekonstrukce fary
V době, kdy píšu tuto zprávu (18. 3. 2019), začalo postupné předávání a přebírání rekonstruované 
fary, které by mělo skončit ke konci března. Do konce dubna pak budou známy veškeré náklady, 
které byly s touto rekonstrukcí spojeny. Jakmile bude splacena poslední faktura, budou zveřejněny i 
celkové částky, které byly na opravu vynaloženy. Už nyní však je možné vidět, že za smluvenou cenu 
se opravila nejen budova fary, ale i její okolí, a to jak plocha před ní, včetně schodiště vedoucího 
do kostela a pouliční lampy v historizujícím stylu, tak i farní zahrada včetně chodníčků a nových 
schodišť, která by měly usnadnit pohyb všech návštěvníků, aby se v tomto téměř romantickém 
koutku poblíž Stromovky cítili dobře. Zatímco jižní část zahrady bude určena pro pěstování kytek a 
jiných ozdobných rostlin, které by mohly sloužit pro výzdobu kostela, její zatravněná východní část 
spolu s terasou a venkovním sezením bude primárně určena pro komornější venkovní farní aktivity 
v rámci různých společenství, jako jsou mladí, senioři, náboženství nebo rodiče s dětmi. K ohništi 
by posléze měly přibýt např. venkovní psací tabule, dřevěné lavice na posezení nebo zahradní gril.
Jakmile bude fara předána k užívání, otevřou se i nová sociální zařízení, 
sloužící nejenom návštěvníkům fary, ale i kostela. Při jejich projekto-
vání pan architekt nezapomněl myslet rovněž na vozíčkáře, kterým by 
mělo sloužit jedno ze dvou WC, jakož i dvojité umývadlo s dostatečným 
prostorem pod ním, do něhož by se měl vozík bez problémů dostat.
Na faru přispívala po dlouhou dobu (a ještě asi dlouho bude) nemalá 
část farníků. A proto chci, aby se farníci mohli podívat do zrekonstru-
ovaných prostor dříve, než se začne stěhování. I když ještě fara není 
předána (a teoreticky může dojít k prodlení), počítá se s tím, že by byla 
pro farníky otevřena k prohlídce v neděli 7. dubna 2019 odpoledne, 
přesnější časy budou ohlášeny v kostele, jakmile bude toto datum jisté.
Více než měsíc pak budeme mít na to, abychom farní centrum 
(tedy spodní část budovy, která bude využívána farním společenstvím) zařídili tak, aby od léta, 
a zejména od září, kdy opět začne fungovat většina stávajících i nových farních aktivit, se tam 
všichni cítili dobře a útulně. Tím vzniká i potřeba nové služby, a to správce tohoto centra, jímž 
po souhlasu pastorační rady bude jmenován Matej Jendroľ.  V neděli 26. května dopoledne pak 
k nám přijde apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, aby těmto novým farním prostorám požehnal.    

V uplynulém měsíci bylo dodavatelské firmě AMO proplaceno 2.282.668,33 Kč.
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AKTUALITY
Výstav eucharistie
/5. 4.
Půlhodinka s Ježíšem – i tak by se dalo nazvat 
ztišení před vystavenou Eucharistií, kdy kdokoli 
z nás může pokleknout a jen tak být před Kris-
tem a s Kristem. První pátek v měsíci od 17:00. 

Třetí skrutinium
/7. 4.
Poté, co si Jakub odložil křest o rok, zůstala mezi 
žadateli o letošní křest pouze Anička – i ta se ale na 
tuto velkou životní událost připravuje již dva roky. 
Třetí skrutinium pro ni a pro celou naši farnost 
představuje důležité zastavení se u vyznání víry a 
modlitby Otče náš, to vše při nedělní mši v 9 hodin.

Návštěvy nemocných
/12. 4.
Možná jste si také všimli, že poslední dobou už necho-
dí mezi nás, možná dokonce víte, že jim již zdravotní 
stav nedovoluje opouštět domov a přijít do kostela. 
V pátek 12. dubna dopoledne proto otec Miloš za 
nimi rád přijde domů, aby je povzbudil, potěšil, při-
nesl svaté přijímání nebo i svátost smíření. Nahlaste je 
prosím co nejdříve na adresu farar@farnostbubenec.cz. 

Žehnání motorek
/13. 4.
Sezona začíná i pro milovníky motorek – motorkáři 
(nejen) z naší farnosti mohou začít požehnáním svých 
strojů i sebe samotných: na letišti Panenský Týnec se 
v tento den od 14:00 koná velká akce, kde naši far-
níci Adélka s Romanem připravili řadu zajímavých 
motorkářských cviků a otec Miloš všem přítomným 
požehná a pomodlí se za všechny oběti na silnicích.     

Zpovídání před Velikonocemi
/16. 4.
Již tradičně přichází ke Sv. Gothardu před svátky 
otec Vladimír Málek, aby pomohl se zpovídáním 
a nabídl tak své služby všem kajícníkům, kteří 
touží prožít svátky očištěni od všech svých hříchů.   

Akce se Sant´Egidiem
V pondělí 25. února jsme se sešli v sídle Sant'Egidia, aby-
chom pomohli připravit svačiny, teplé nápoje a oblečení 
pro lidi bez domova. 
Bylo pro mě milé překvapení, že jsme se sešli v tak hoj-
ném počtu a není nám lhostejný osud lidí žijících na uli-
ci. Říkáme si, že si za to ti lidé mohou sami, a ve většině 
případů je to pravda, ale jak jim my můžeme pomoci? 
Lidé z komunity se zde scházejí každé pondělí a úterý 
(mladí lidé). Uvítají pomoc kohokoliv. Pro bezdomovce 
jsou taková rodina. Já sama si nedovedu představit, že 
bych neměla nikoho, kdo by mi podal ruku, kdybych 
padala. Myslím, že pro lidi bez domova je důležité, když 
dostanou najíst a napít, ale také se mají přes týden na 
co těšit. Mně osobně přijde, že někteří bezdomovci jsou 
v té situaci, ve které se nacházejí, spokojeni... je tam pán, 
který si přivydělává prací na stavbě, popřípadě hraje 
kompars a na ulici je mu svým způsobem dobře. A pak 
tam jsou ti druzí, kteří jsou závislí na alkoholu a drogách 
a mají pocit, že jde celý svět proti nim a nikomu na nich 
nezáleží. 
Z akce jsem odcházela s rozpolceným pocitem. Dob-
rým, že jsme někomu pomohli, ale i špatným, že nevím, 
jak pomoct těm druhým. Dá se pro ně ještě něco jiného 
udělat? Budeme se modlit i přemýšlet. 
Děkuji vám všem.
Terka N.

Velikonoce ve farnosti
Ne   14. 4.
Čt    18. 4.
Pá    19. 4.

So      20. 4.

Ne    21. 4.
Po    22. 4.

Květná neděle 
Zelený čtvrtek
Velký pátek

Bílá sobota

Boží Hod velikonoční
Velikonoční pondělí

/9:00; 10:30 
/17:30 
/15:00 
/17:30
/9:00 
/od 15:00 
/20:00 
/9:00; 10:30 
/9:00 

žehnání ratolestí
vzpomínka na Poslední večeři
křížová cesta
obřady s adorací kříže
ranní modlitba
adorace u Božího hrobu
vzkříšení a křest
mše svatá
žehnání pokrmů
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HISTORIE

Retabulum,
čili oltářní nástavec (jakási stěna nad samotným oltářem, obvykle 
zhotovená ze vzácného dřeva) je vlastně rám kolem oltářního obrazu 
a tvoří ho motivy růžových ratolestí, zvlněných pentlí, drobných 
rozetek a volut. Z obou stran tento rám přidržuje dvojice andělů, 
vznášející se ve vzduchu, což je umožněno kovovými skobami mezi 
jejich zádí a zdí kostela. Samotný oltářní obraz namalovala v roce 
1801 proslulá česko-rakouská malířka Barbara Krafft (1764–1825), 
známá mj. posmrtným portrétem Wolfganga Amadea Mozarta, 
podle něhož se tento hudební skladatel zobrazuje na všech dalších 
obrazech. Náš oltářní obraz představuje svatého Gotharda jako hil-
desheimského biskupa rozdávajícího almužny chudým, mezi nimiž 
vynikají matky s dětmi. 
V nástavci nad obrazem je paprskovitá monstrance uvnitř s nápisem 
GOTHART, vpravo od něj andílek s mitrou a nalevo jiný andílek 
s berlou jako biskupskými atributy. Na samém vrcholku oltáře na-
lezneme dvě knihy Písma Svatého (jako Starý a Nový Zákon) a dvě 
desky Desatera spočívající na obláčcích. Úplně na samém kraji jsou 
dvě plamenné vázy. 



/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 
a otevřený kostel

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
sbírka na rekonstrukci /9:00, 10:30

třetí skrutinium katechumenů /9:00
příprava k manželství I. /18:30 

křížová cesta /17:00
žehnání motorek v Panenském Týnci /14:00

příprava na biřmování IV. /15:00
zpovídání před Velikonocemi /15:00

sbírka na Svatou zemi /17:30
celodenní přísný půst, křížová cesta /15:00

ranní modlitba s katechumeny /9:00
žehnání pokrmů /9:00

zasedání pastorační rady /18:30

5. 4.
7. 4.
7. 4.
9. 4.
12. 4.
13. 4. 
14. 4.
16. 4.
18. 4. 
19. 4.
20. 4. 
22. 4. 
23. 4.  

/Akce měsíce

Ekonomické okénko
Informace o aktuálním stavu rekonstrukce farní budovy a dalších opravách v naší far-

nosti naleznete na straně 9. 

Výše darů na rekonstrukci v březnu 2019: 66.881.- 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 vari-
abilní 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 


