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Gothard

Pastorační
plán na rok 2017
Římskokatolická farnost u kostela
sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

www.farnostbubenec.cz

úvod

K

Vážení a milí farníci,
když jsem asi před deseti lety poprvé
slyšel slovo „pastorační plán“,
automaticky jsem ho odmítl: copak se
dá naplánovat pastorace? Není církev
a nebeské království, k němuž má
církev (a v ní farnost) vést,
záležitostí Boží?

rátce poté mě
několik lidí ve
farnosti prosilo,
abych je zprostil
služeb, k nimž
se před léty zavázali: cítili se
unaveni, vyprahlí a bez radosti. Vyhověl jsem jim, i když
většina z těch služeb zůstala
neobsazena. Sám jsem neměl
čas ani sílu to vše potáhnout.
Začínal jsem rozumět kněžím, kteří svou
činnost ve farnostech „omezí“ na sloužení
liturgických úkonů a farní administrativu. Je
to nakonec jejich poslání, které podle kanonického i civilního práva nemůže dělat nikdo
jiný: moc ze svěcení nemá žádný pastorační
asistent a statutárním zástupcem
farnosti je podle občanského rejstříku církevních právnických osob
pouze administrátor nebo farář.
Než jsem se však rozhodl mnohé
aktivity ukončit, pokusil jsem se
oslovit jednotlivce, kteří by si vzali
na starost jednu jedinou akci: výlet
s rodinami, farní charitu, koncert,
webové stránky, humanitární
sbírku apod. Každý z nich chtěl
(přirozeně) vědět, co přesně bude jeho úkol obnášet a kdy se konkrétní akce koná. Bylo proto
zapotřebí dopředu zapisovat plánované aktivity,
aby se nám vzájemně nekřížily a lidé se necítili
uštvaní tím, že kromě osobních a pracovních
povinností mají ještě nějaké farní…
Výsledek se dostavil téměř okamžitě: plán jsme
zveřejnili a začalo postupně přibývat těch,
kteří si nejen brali za svou organizaci některé
z farních aktivit, ale i těch, kteří je navštěvo2

vali. Mohli si je předem zanést do svých
diářů a sladit osobní i rodinné zájmy tak, aby
nebyli pouhými návštěvníky bohoslužeb, ale
opravdovými členy jedné farní rodiny. Více se
začali setkávat, znát jeden druhého a navazovat
kontakty, jimž běžně říkáme bratrské
a sesterské (ve víře).
Farnost je totiž především
společenství. Komunita, která se
nejen spolu modlí, ale i vzájemně
prožívá radosti a starosti svých
členů. A ze své lásky pak nabízí
těm, kteří v dnešní době hledají
podobné zázemí: nevěřícím,
nepokřtěným, tápajícím ve víře.
A tak i v Bubenči máme před
sebou první pastorační plán.
Kromě občanského a církevního kalendária,
kam si můžete poznamenat své soukromé
svátky, výročí a narozeniny, zde naleznete
i různé události, které mají sloužit všem
třem rovinám života v církvi: osobnímu
duchovnímu růstu, rozvoji našeho farního
společenství i misijnímu poslání, které jsme
od Ježíše Krista
jako jeho učedníci obdrželi.

leden
neděle 1

slavnost Matky Boží Panny Marie /
Nový rok

vánoční prázdniny / nový Gothard /
sbírka na rekonstrukci

pondělí 2

sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský /
Karina

vánoční prázdniny

úterý 3

sv. Jenovéfa /
Radmila

17 00 modlitba růžence

středa 4

bl. Anděla z Foligna /
Diana

16 00 náboženství
17 30 biblický večer

čtvrtek 5

sv. Telesfor /
Dalimil

pátek 6

slavnost Zjevení Páně /
Tři králové

sobota 7

sv. Rajmund z Peñafortu /
Vilma

neděle 8

svátek Křtu Páně /
Čestmír

pondělí 9

sv. Julián /
Vladan

úterý 10

sv. Agathon (Dobromil) /
Břetislav

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence
1830 příprava k manželství (I.)

středa 11

ct. Marie Elekta
Bohdana

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 12

sv. Probus (Pravoslav)
Pravoslav

pátek 13

sv. Hilarius z Poitiers
Edita

sobota 14

sv. Sáva Srbský /
Radovan

neděle 15

2. neděle v mezidobí /
Alice

pondělí 16

sv. Marcel I. /
Ctirad

žehnání vody, křídy a domů / 1730 mše svatá
1830 setkání hledačů /1830 úklid kostela po
Vánocích

Tříkrálová sbírka

1830 setkání mládeže
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900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

únor

úterý 17

sv. Antonín Veliký /
Drahoslav

středa 18

Panna Maria, Matka jednoty
křesťanů / Vladislav

středa 1

sv. Pionius /
Hynek

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 19

sv. Márius, Marta a jejich synové /
Doubravka

čtvrtek 2

svátek Uvedení Páně do chrámu /
Nela

630 žehnání svící

pátek 20

sv. Fabián a Šebestián /
Ilona

pátek 3

sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar) /
Blažej

pololetní prázdniny / 1730 svatoblažejské
požehnání / 1830 setkání hledačů

sobota 21

sv. Anežka Římská /
Běla

sobota 4

sv. Ondřej Corsini /
Jarmila

neděle 22

3. neděle v mezidobí /
Slavomír

neděle 5

5. neděle mezidobí
Dobromila

nový Gothard /
sbírka na rekonstrukci

pondělí 23

sv. Ildefons /
Zdeněk

pondělí 6

sv. Pavel Miki a druhové /
Vanda

jarní prázdniny Praha 6

úterý 24

sv. František Saleský /
Milena

900 úklid kostela /1700 modlitba růžence
1730 zasedání Pastorační rady farnosti

úterý 7

sv. Richard /
Veronika

jarní prázdniny Praha 6 /
900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence

středa 25

svátek Obrácení svatého Pavla /
Miloš

1600 náboženství
1730 biblický večer

středa 8

sv. Jeroným Emiliani, ct. Mlada /
Milada

jarní prázdniny Praha 6
1600 náboženství

čtvrtek 26

sv. Timotej (Bohuslav) a Titus /
Zora

čtvrtek 9

v. Apolonie /
Apolena

jarní prázdniny Praha 6

pátek 27

sv. Anděla Mericiová /
Ingrid

pátek 10

sv. Scholastika /
Mojmír

jarní prázdniny Praha 6 /
1830 setkání mládeže

sobota 28

sv. Tomáš Akvinský /
Otýlie

sobota 11

Panna Maria Lourdská /
Božena

jarní prázdniny Praha 6

neděle 29

4. neděle mezidobí /
Zdislava

neděle 12

6. neděle v mezidobí /
Slavěna

jarní prázdniny Praha 6

pondělí 30

sv. Martina /
Robin

pondělí 13

sv. Kateřina Ricciová /
Věnceslav

úterý 31

sv. Jan Bosko /
Marika

úterý 14

sv. Valentin /
Valentýn

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

středa 15

sv. Jiřina /
Jiřina

730 biblický večer

čtvrtek 16

sv. Juliána
Ljuba

1830 setkání hledačů

1500 příprava k biřmování (1)
1700 koncert podané ruky

1830 setkání mládeže

1030 žehnání svící prvokomunikantů
1700 příprava rodičů ke křtu

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

Kromě nedělí je v tomto měsíci jedna církevní, tedy i farní slavnost, Zjevení Páně (6. 1.), kdy se farnost může
i má sejít na společné bohoslužbě; v rámci Týdne za jednotu křesťanů bude v neděli 22. 1. tzv. Koncert
podané ruky, na který kromě našich farníků budou ke Sv. Gothardu pozváni duchovní i věřící ostatních křesťanských církví na Praze 6 a kde zazpívají sólisté Státní opery Jana a Václav Sibera a poslední neděli v měsíci (29. 1.)
při rodinné mši v 10.30 budou požehnány svíčky letošním prvokomunikantům – událost, která může naplnit
naše farní společenství radostí, že budeme spolu opět slavit i první svaté přijímání (pravděpodobně) pěti dětí.
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pátek 17

sv. Alexius a druhové /
Miloslava

sobota 18

sv. Simeon /
Gizela

neděle 19

7. neděle v mezidobí /
Patrik

pondělí 20

sv. Nikefor /
Oldřich

úterý 21

sv. Petr Damiani /
Lenka

středa 22

svátek Stolce sv. Petra /
Petr

čtvrtek 23

sv. Polykarp /
Svatopluk

pátek 24

sv. Modest /
Matěj

sobota 25

sv. Valburga /
Liliana

neděle 26

8. neděle v mezidobí /
Dorota

pondělí 27
úterý 28

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

celodenní půst / 1600 náboženství /
1730 žehnání popelce/začátek postní almužny

středa 1

Popeleční středa /
Bedřich

čtvrtek 2

sv. Simplicius /
Anežka

pátek 3

sv. Kunhuta /
Kamil

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence /
1830 příprava k manželství (II.)

sobota 4

sv. Kazimír /
Stela

1600 náboženství
1730 biblický večer

neděle 5

1. neděle postní /
Kazimír

pondělí 6

bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) /
Miroslav

úterý 7

sv. Perpetua a Felicita (Blažena) /
Tomáš

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

středa 8

sv. Jan z Boha /
Gabriela

1600 náboženství
1730 biblický večer

sbírka Haléř sv. Petra

čtvrtek 9

sv. Františka Římská /
Františka

Gabriel od Bolestné Panny Marie /
Alexandr

1730 zádušní mše za P. Jaroslava Zrzavého

pátek 10

sv. Jan Ogilvie /
Viktorie

sv. Roman /
Lumír

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

sobota 11

sv. Eulogius z Kordoby /
Anděla

neděle 12

2. neděle postní /
Řehoř

1500 příprava k biřmování (2)

1830 setkání mládeže

Na začátku měsíce při vzpomínce sv. Blažeje (3. 2.) je v katolické tradici výjimečná příležitost přijmout
individuální tzv. svatoblažejské požehnání, kdy se kněz modlí nad každým jedním (i nepokřtěným)
člověkem; ke konci února, v pondělí 27. 2. si společně s několika dalšími kněžími připomeneme zádušní
mší jednoho z bývalých bubenečských kněží, otce Jaroslava Zrzavého.
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březen

1700 křížová cesta
1830 setkání hledačů

nový Gothard / sbírka na rekonstrukci /
900 první skrutinium katechumenů

1700 křížová cesta
1830 setkání mládeže

sbírka na Arcidiecézní charitu / 900 druhé skrutinium katechumenů / 1500 příprava k biřmování (3) /
1700 příprava rodičů ke křtu

pondělí 13

sv. Patricie (Vlasta) /
Růžena

úterý 14

sv. Matylda /
Rút/Matylda

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

středa 15

sv. Longin /
Ida

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 16

sv. Heribert /
Elena/Herbert
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duben

pátek 17

sv. Patrik /
Vlastimil

1700 křížová cesta
1830 setkání hledačů

sobota 18

sv. Cyril Jeruzalémský /
Eduard

900 postní duchovní obnova
(P. Marek O.Vácha)

sobota 1

sv. Makarius (Blahomír) /
Hugo

neděle 19

3. neděle postní
Josef

pomazání nemocných

neděle 2

5. neděle postní /
Erika

pondělí 20

slavnost sv. Josefa /
Světlana

1730 mše svatá

pondělí 3

sv. Nikita /
Richard

úterý 21

bl. Serapion /
Radek

900 úklid kostela /
1700 modlitba růžence

úterý 4

sv. Izidor /
Ivana

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

středa 22

sv. Epafrodit /
Leona

1600 náboženství /
1730 biblický večer

středa 5

sv. Vincenc Ferrerský /
Miroslava

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 23

sv. Turibius z Mongroveja /
Ivona

čtvrtek 6

sv. Notger /
Vendula

jarní prázdniny Praha 6

pátek 24

sv. Kateřina Švédská /
Gabriel

pátek 7

sv. Jan Křtitel de la Salle /
Heřman/Hermína

návštěvy starých a nemocných
1700 křížová cesta / 1830 setkání mládeže

sobota 25

slavnost Zvěstování Páně /
Marián

sobota 8

sv. Albert /
Ema

pěší pouť na Svatou Horu

neděle 26

4. neděle postní /
Emanuel

neděle 9

Květná neděle /
Dušan

žehnání ratolestí

pondělí 27

sv. Rupert /
Dita

pondělí 10

pondělí Svatého týdne /
Darja

úterý 28

sv. Rogát /
Soňa

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence
1830 příprava k manželství (III.)

úterý 11

úterý Svatého týdne /
Izabela

1500 kající pobožnost a zpovídání

středa 29

bl. Ludolf (Slavomil) /
Taťána

1600 náboženství /
1730 biblický večer

středa 12

středa Svatého týdne /
Julius

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 30

sv. Jan Klimak /
Arnošt

čtrvtek 13

Zelený čtvrtek /
Aleš

velikonoční prázdniny / sbírka na Svatou
zemi / 1730 mše svatá

pátek 31

bl. Balbína /
Kvido

pátek 14

Velký pátek /
Vincenc

velikonoční prázdniny / celodenní půst
1500 křížová cesta /1730 velkopáteční obřady

sobota 15

Bílá sobota /
Anastázie

900 ranní modlitba s kandidáty křtu / 1500-1930

1700 křížová cesta /
1830 setkání mládeže

letní čas (změna)

1700 křížová cesta
1830 poslední setkání hledačů

Hned první březnový den začínáme postní období Popeleční středou a přísným celodenním půstem
(1. 3.); společně pak můžeme uvažovat nad Ježíšovým utrpením při křížových cestách (všechny pátky)
a zúčastnit se postní duchovní obnovy spolu se známým knězem a spisovatelem Markem O.Váchou
(18. 3.); při tzv. skrutiniích katechumenů (5. a 12. 3.) se učíme prožívat společenství s našimi katechumeny,
kterých by mělo být letos šest a v neděli 19. 3. zase s našimi starými a nemocnými při udílení svátosti nemocných; důvodem ke společné radosti celé církve i naší farnosti je slavnost sv. Josefa, přeložena na pondělí 20. 3.
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neděle 16

nový Gothard / sbírka na rekonstrukci
900 třetí skrutinium katechumenů

výstav Eucharistie / 2000 mše svatá a křest dospělých

slavnost Zmrtvýchvstání Páně /
Irena
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květen

pondělí 17

Velikonoční pondělí /
Rudolf

velikonoční prázdniny
900 žehnání pokrmů

úterý 18

Velikonoční úterý /
Valerie

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence
1830 příprava k manželství (I.)

pondělí 1

Dělník sv. Josef /
Svátek práce

státní svátek

středa 19

Velikonoční středa /
Rostislav

1600 náboženství
1730 biblický večer

úterý 2

sv. Atanáš /
Zikmund

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

čtvrtek 20

Velikonoční čtvrtek /
Marcela

středa 3

svátek sv. Filipa a Jakuba /
Alexej

1600 náboženství
1730 biblický večer

pátek 21

Velikonoční pátek /
Alexandra

čtvrtek 4

sv. Florián /
Květoslav

sobota 22

Velikonoční sobota /
Evženie

pátek 5

sv. Gothard /
Klaudie

neděle 23

neděle Božího milosrdenství /
Vojtěch

sobota 6

sv. Jan Sarkander /
Radoslav

pondělí 24

sv. Jiří /
Jiří

neděle 7

4. neděle velikonoční /
Stanislav

nový Gothard / 1030 pouť s biskupem
J. Baxantem / sbírka na rekonstrukci

úterý 25

svátek sv. Marka /
Marek

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

pondělí 8

Panna Maria, Prostřednice všech
milostí / Den osvobození

státní svátek

středa 26

sv. Richarius /
Oto

1600 náboženství
1730 biblický večer

úterý 9

sv. Hermus /
Ctibor

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

čtvrtek 27

sv. Zita /
Jaroslav

středa 10

sv. Izidor /
Blažena

1600 náboženství
1730 biblický večer

pátek 28

sv. Petr Chanel/sv. Ludvík Maria
Grignion / Vlastislav

čtvrtek 11

sv. Ignác z Láconi /
Svatava

sobota 29

svátek sv. Kateřiny Sienské
Robert

pátek 12

sv. Pankrác, Nereus a Achilleus /
Pankrác

neděle 30

3. neděle velikonoční /
Blahoslav

sobota 13

sv. Ondřej Hubert Fournet /
Servác

neděle 14

5. neděle velikonoční /
Bonifác

pondělí 15

sv. Žofie /
Žofie

úterý 16

svátek sv. Jana Nepomuckého /
Přemysl

1830 setkání mládeže

900 první sv. přijímání dospělých
1500 příprava k biřmování (4)

1830 setkání hledačů (1)

Než společně prožijeme největší křesťanské svátky Velikonoce (16. 4.), můžeme prožít všechny obřady
Svatého týdne (13.-15. 4.), těšit se z našich nových bratří a sester ve víře při jejich křtu (15. 4.),
a spolu s bubenečskou mládeží můžeme pěšky putovat na Svatou Horu v sobotu 8. 4.; důvodů ke
společné radosti bude v dubnu hodně – na Velikonoční pondělí (17.4.) s díkem za jídlo budou
požehnány přinesené pokrmy, v neděli 23. 4. přistoupí 4 dospělí poprvé ke sv. přijímání
a v pátek 28. 4. se začíná scházet nová skupina hledačů, tedy těch dospělých, kteří buď nebyli
pokřtěni anebo po křtu vedeni ve víře.
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májová pobožnost
1830 setkání mládeže

májová pobožnost
1830 setkání hledačů (2)

sbírka na pražskou arcidiecézi / 1500 příprava
k biřmování (5) / 1700 příprava rodičů ke křtu

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence /
1730 zasedání Pastorační rady farnosti
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středa 17

sv. Paschal Baylon /
Aneta

čtvrtek 18

sv. Jan I. /
Nataša

pátek 19

sv. Petr Celestýn /
Ivo

sobota 20

1600 náboženství
1730 biblický večer

červen
čtvrtek 1

sv. Justin /
Laura

pátek 2

sv. Marcelin a Petr /
Jarmil

první pátek / 1500 výstav Eucharistie
1830 setkání mládeže

sv. Klement M. Hofbauer/
sv. Bernardin Sienský / Zbyšek

sobota 3

sv. Karel Lwanga a druhové /
Tamara

1630 vstup do katechumenátu (katedrála)

neděle 21

6. neděle velikonoční /
Monika

neděle 4

slavnost Seslání Ducha Svatého /
Dalibor

nový Gothard
sbírka na rekonstrukci

pondělí 22

sv. Julie /
Emil

pondělí 5

sv. Bonifác /
Dobroslav

úterý 23

sv. Jan Křtitel de Rossi /
Vladimír

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence
1830 příprava k manželství (II.)

úterý 6

sv. Norbert /
Norbert

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

středa 24

sv. Vincent Lerinský /
Jana

1600 náboženství
1730 biblický večer

středa 7

sv. Robert /
Iveta/Slavoj

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 25

slavnost Nanebevstoupení Páně /
Viola

1730 mše svatá

čtvrtek 8

sv. Medard /
Medard

pátek 26

sv. Filip Neri /
Filip

májová pobožnost
1830 setkání hledačů (3)

pátek 9

sv. Efrém Syrský /
Stanislava

sobota 27

sv. Augustin z Canterbury /
Valdemar

sobota 10

sv. Maxim /
Gita

neděle 28

7. neděle velikonoční /
Vilém

neděle 11

slavnost Nejsvětější Trojice /
Bruno

pondělí 29

sv. Maximin
Maxmilián

pondělí 12

sv. Jan z Fakunda /
Antonie

úterý 30

sv. Zdislava /
Ferdinand

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

úterý 13

sv. Antonín z Padovy /
Antonín

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

středa 31

svátek Navštívení Panny Marie /
Kamila

1600 náboženství
1730 biblický večer

středa 14

sv. Anastáz /
Roland

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 15

slavnost Těla a krve Páně /
Vít

630 mše svatá s eucharistickým požehnáním

pátek 16

sv. Benon (Zbyněk) /
Zbyněk

1830 setkání mládeže

májová pobožnost
1830 setkání mládeže

Květen je již od středověku v katolické církvi měsícem úcty k Panně Marii – i my se budeme snažit více než
jindy o ní mluvit a modlit se k Bohu skrze její mateřskou přímluvu při májových pobožnostech každý
pátek večer; ve čtvrtek 25. 4. bychom se měli spolu sejít na pouti u Sv. Gotharda (7. 5.), kam zavítá
bývalý správce farnosti litoměřický biskup Jan Baxant, dále na společné oslavě Nanebevstoupení Páně,
velkého církevního svátku, a celý mariánský měsíc završit ve středu 31. 5. svátkem Navštívení Panny
Marie – událostí, při níž se setkaly dvě ženy-matky: Panna Maria a sv. Alžběta.

12

Noc kostelů

1030 první svaté přijímaní dětí / 1500 příprava
k biřmování (6) / 1700 příprava rodičů ke křtu
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sobota 17

sv. Řehoř Barbarigo /
Adolf

neděle 18

11. neděle v mezidobí /
Milan

pondělí 19

sv. Jan Nepomuk Neumann/sv.
Romuald / Leoš

úterý 20

sv. Silverius /
Květa

středa 21

sv. Alois Gonzaga /
Alois

čtvrtek 22

sv. Jan Fisher a Tomáš More /
Pavla

pátek 23

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova /
Zdeňka

sobota 24

slavnost Narození sv. Jana Křtitele /
Jan

neděle 25

12. neděle v mezidobí /
Ivan

pondělí 26

sv. Jan a Pavel /
Adriana

úterý 27

sv. Cyril Alexandrijský /
Ladislav

středa 28

sv. Irenej (Lubomír) /
Lubomír

čtvrtek 29

slavnost sv. Petra a Pavla /
Petr a Pavel

pátek 30

sv. prvomučedníci římští /
Šárka

červenec
1030 Te Deum

sobota 1

sv. Theobald (Děpolt) /
Jaroslava

neděle 2

13. neděle v mezidobí /
Patricie

nový Gothard /
sbírka na rekonstrukci

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence
1830 příprava k manželství (III.)

pondělí 3

svátek sv. Tomáše /
Radomír

1630 vstup do katechumenátu (katedrála)

1730 biblický večer

úterý 4

sv. Prokop /
Prokop

středa 5

slavnost sv. Cyrila a Metoděje /
Den slovanských věrozvěstců

státní svátek
1730 mše svatá

čtvrtek 6

sv. Marie Gorettiová /
Mistr Jan Hus

státní svátek

pátek 7

sv. Wilibald /
Bohuslava

první pátek

sobota 8

sv. Kilián /
Nora

neděle 9

14. neděle v mezidobí /
Drahoslava

pondělí 10

sv. Amálie (Libuše) /
Libuše/Amálie

úterý 11

svátek sv. Benedikta /
Olga

středa 12

sv. Jan Qualbert /
Bořek

čtvrtek 13

sv. Jindřich
Markéta

pátek 14

bl. Hroznata/sv. Kamil de Lellis /
Karolína

sobota 15

v. Bonaventura /
Jindřich

neděle 16

15. neděle v mezidobí /
Luboš

1730 mše svatá
1830 setkání hledačů (4)

sbírka na bohoslovce

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

630 mše svatá

Červen je měsícem úcty k Ježíši a jeho velké lásce, reprezentované jak symbolem Jeho Srdce, tak skutečnou
přítomností v eucharistii: na první pátek (2. 6.) bude pro každého z nás možnost přijít odpoledne do
kostela uctít vystavenou eucharistii, ve čtvrtek 15. 6. pak spolu oslavit tzv. Boží Tělo a v pátek 23. 6.
poděkovat za jeho lásku při slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; při nedělní mši 11. 6. slavíme se
čtyřmi rodinami, kde děti přistupují k prvnímu sv. přijímání, v pátek 9. 6. otevíráme svá srdce i kostely
všem lidem dobré vůle při Noci kostelů a za celý školní či akademický rok poděkujeme zpěvem Te Deum
při nedělní mši svaté 18. 6.

14

1700 příprava rodičů ke křtu
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srpen

pondělí 17

sv. Česlav a Hyacint /
Martina

úterý 18

sv. Emilián /
Drahomíra

úterý 1

sv. Alfons z Liguori /
Oskar

středa 19

sv. Makrina /
Čeněk

středa 2

sv. Eusebius/sv. Petr Julián Eymard /
Gustav

čtvrtek 20

sv. Eliáš /
Ilja

čtvrtek 3

sv. Lydie /
Miluše

pátek 21

sv. Vavřinec z Brindisi
Vítězslav

pátek 4

sv. Jan Maria Vianney /
Dominik

sobota 22

svátek sv. Marie Magdalény /
Magdaléna

autobusová pouť (Gotta/Hildesheim)

sobota 5

posvěcení římské baziliky Panny
Marie / Kristián

neděle 23

16. neděle v mezidobí /
Libor

autobusová pouť (Gotta/Hildesheim)

neděle 6

svátek Proměnění Páně /
Oldřiška

pondělí 24

sv. Kristina /
Kristýna

pondělí 7

sv. Kajetán/sv. Sixtus II. a druhové /
Lada

úterý 25

svátek sv. Jakuba apoštola /
Jakub

úterý 8

sv. Dominik /
Soběslav

středa 26

sv. Anna a Jáchym /
Anna

středa 9

svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže /
Roman

čtvrtek 27

sv. Gorazd a druhové /
Věroslav

čtvrtek 10

svátek sv. Vavřince /
Vavřinec

pátek 28

sv. Nazarius a Celsus /
Viktor

pátek 11

sv. Klára /
Zuzana

sobota 29

sv. Marta /
Marta

sobota 12

sv. Euplus/sv. Jana Františka
de Chantal / Klára

neděle 30

17. neděle v mezidobí
Bořivoj

neděle 13

19. neděle v mezidobí /
Alena

pondělí 31

sv. Ignác z Loyoly /
Ignác

pondělí 14

sv. Maxmilián Kolbe /
Alan

úterý 15

slavnost Nanebevzetí Panny Marie /
Hana

středa 16

sv. Štěpán Uherský /
Jáchym

1000 žehnání automobilů
1500 příprava k biřmování (7)

První prázdninový měsíc určitě přinese „odliv“ farníků mimo Prahu, nicméně všichni, kdo zůstanou a budou
chtít prožívat naše farní společenství mohou kromě nedělí přijít na společnou mši svatou na slavnost
sv. Cyrila a Metoděje (5. 7.); právě cestování je spojeno s našimi auty či motorkami, proto jako
věřící prosíme na přímluvu sv. Kryštofa o jejich požehnání, a to v neděli 30. 7. a konečně – i jako farnost
můžeme spolu prožít nejen modlitbu a kostelní prostor, ale spolu se vydat na dvoudenní výlet, tentokrát do
německého Hildesheimu, kde je pohřben náš patron svatý Gothard, a to o víkendu 22.-23. 7.

16

první pátek

nový Gothard
sbírka na rekonstrukci

1730 mše svatá
1830 zahradní slavnost
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čtvrtek 17

sv. Myron /
Petra

pátek 18

sv. Helena /
Helena

sobota 19

sv. Jan Eudes /
Ludvík

neděle 20

září
pátek 1

sv. Jiljí /
Linda/Samuel

první pátek
1830 setkání hledačů (5)

sobota 2

sv. Justus /
Adéla

opera v Šárce

20. neděle v mezidobí /
Bernard

neděle 3

22. neděle v mezidobí /
Bronislav

nový Gothard
sbírka na rekonstrukci

pondělí 21

sv. Pius X. /
Johana

pondělí 4

sv. Růžena z Viterba /
Jindřiška

úterý 22

Panna Maria Královna /
Bohuslav

úterý 5

sv. Viktorin (Vítězslav) /
Boris

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence /
1730 zasedání Pastorační rady farnosti

středa 23

sv. Růžena z Limy /
Sandra

středa 6

sv. Magnus /
Boleslav

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 24

svátek sv. Bartoloměje apoštola /
Bartoloměj

čtvrtek 7

sv. Melichar Grodecký /
Regína

pátek 25

sv. Ludvík/ sv. Benedikt a druhové /
Radim

pátek 8

svátek Narození Panny Marie /
Mariana

sobota 26

ct. Martin Středa /
Luděk

sobota 9

sv. Petr Klaver /
Daniela

neděle 27

21. neděle v mezidobí /
Otakar

neděle 10

23. neděle v mezidobí /
Irma

pondělí 28

sv. Augustin /
Augustýn

pondělí 11

sv. Emil /
Denisa

úterý 29

umučení sv. Jana Křtitele /
Evelína

úterý 12

sv. Quido/Jména Panny Marie /
Marie

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

středa 30

sv. Fiakr /
Vladěna

středa 13

sv. Jan Zlatoústý /
Lubor

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 31

sv. Rajmund /
Pavlína

čtvrtek 14

svátek Povýšení sv. kříže /
Radka

pátek 15

Panna Maria Bolestná /
Jolana

sobota 16

sv. Ludmila /
Ludmila

cyklovýlet (Budeč)

1830 příprava k manželství (I.)

Krásným svátkem celé katolické církve uprostřed léta je Nanebevzetí Panny Marie, kdy se můžeme i my
radovat z naděje vzkříšení a společenství s Bohem, společně to oslavíme v úterý 15. 8., kdy po mši v případě
pěkného počasí můžeme na farní zahradu vynést stoly a židle, z domova přinést koláče či klobásky, pivo, víno
nebo limonádu a jen tak u sluníčka spolu posedět na „zahradní slavnosti“; v sobotu 19. 8. majitelé kol
vyrazí cyklovýletem na historií proslavenou Budeč; a ti, kteří aspoň matně uvažují o svatbě v roce 2018,
mohou přijít na první společné přípravné setkání k manželství, a to v úterý 22. 8.

18

1830 setkání mládeže

1030 Veni Sancte
1600 farní táborák

1830 setkání hledačů (6)
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neděle 17

24. neděle v mezidobí /
Naděžda

pondělí 18

sv. Josef Kupertinský /
Kryštof

úterý 19

sv. Januárius /
Zita

středa 20

sv. Ondřej, Pavel a druhové /
Oleg

čtvrtek 21

svátek sv. Matouše apoštola /
Matouš

pátek 22

sv. Mořic a druhové /
Darina

sobota 23

sv. Pio z Pietrelciny/sv. Konstanc
z Ankony / Berta

neděle 24

25. neděle v mezidobí /
Jaromír

pondělí 25

sv. Kleofáš /
Zlata

úterý 26

sv. Kosma a Damián /
Andrea

středa 27

1500 příprava k biřmování (8)
1700 příprava rodičů ke křtu

říjen
neděle 1

26. neděle v mezidobí /
Igor

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence
1830 příprava k manželství (II.)

pondělí 2

sv. andělé strážní /
Olívie, Oliver

1600 náboženství
1730 biblický večer

úterý 3

sv. Maxmilián
Bohumil

1900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

středa 4

sv. František z Assisi /
František

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 5

sv. Palmác /
Eliška

pátek 6

sv. Bruno /
Hanuš

sobota 7

Panna Maria Růžencová /
Justýna

neděle 8

27. neděle v mezidobí /
Věra

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

pondělí 9

sv. Dionýsius a druhové/
sv. Jan Leonard / Štefan/Sára

sv. Vincenc z Paula /
Jonáš

1600 náboženství
1730 biblický večer

úterý 10

sv. Paulin /
Marina

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence /
1830 příprava k manželství (III.)

čtvrtek 28

slavnost sv. Václava /
Václav

státní svátek
630 mše svatá

středa 11

sv. German /
Andrej

1600 náboženství
1730 biblický večer

pátek 29

svátek sv. archandělů Michaela,
Gabriela a Rafaela / Michal

1730 vyprovázení bohoslovce Michala
1830 setkání hledačů (7)

čtvrtek 12

sv. Radim /
Marcel

sobota 30

sv. Jeroným /
Jeroným

pátek 13

sv. Eduard /
Renáta

sobota 14

sv. Kalist I. /
Agáta

neděle 15

28. neděle v mezidobí /
Tereza

pondělí 16

sv. Hedvika/sv. Markéta Maria
Alacoque / Havel

1830 setkání mládeže

sbírka na církevní školství

I když se v září ještě obyvatelé Prahy o víkendech často zdržují „na venkově“, jako svatogothardští farníci si
můžeme naplánovat společný sraz v neděli 10. 9., kdy dopoledne budeme prosit Pána Boha o požehnání
během nového školního roku (Veni Sancte) a odpoledne se sejít na farním táboráku vedle kostela na
za-hradě a jen tak se podělit o zážitky z léta a pobýt spolu; v září opět začne výuka náboženství i biblický
večer pro dospělé (každou středu); na slavnost sv.Václava (28. 9.) budeme při mši prosit za českou zemi a na druhý den při společné mši vyprovodíme do semináře našeho bohoslovce Michala,
a to v den jeho svátku (29. 9.).

20

nový Gothard
sbírka na rekonstrukci

1700 modlitba růžence s knězem
1830 setkání mládeže

1500 příprava k biřmování (9)

1700 modlitba růžence s knězem
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úterý 17

sv. Ignác Antiochijský /
Hedvika

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

středa 18

svátek sv. Lukáše /
Lukáš

1600 náboženství
1730 posvícení kostela (1801)

čtvrtek 19

sv. Izák Jogues a druhové /
Michaela

pátek 20

sv. Irena /
Vendelín

sobota 21

sv. Hilarion /
Brigita

neděle 22

29. neděle v mezidobí /
Sabina

pondělí 23

sv. Jan Kapistránský /
Teodor

úterý 24

sv. Antonín Maria Klaret
Nina

středa 25

listopad
středa 1

slavnost Všech svatých /
Felix

1600 náboženství
1730 mše svatá

čtvrtek 2

vzpomínka na všechny věrné zemřelé /
Památka zesnulých

1600 mše svatá na hřbitově (Bubeneč)

pátek 3

sv. Martin de Porres /
Hubert

první pátek
1830 setkání mládeže

sobota 4

sv. Karel Boromejský /
Karel

neděle 5

31. neděle v mezidobí /
Miriam

pondělí 6

sv. Leonard (Linhart) /
Liběna

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

úterý 7

sv. Wilibrord /
Saskie

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

sv. Kryšpín /
Beáta

1600 náboženství
1730 biblický večer

středa 8

sv. Gottfried (Bohumír) /
Bohumír

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 26

sv. Rustik /
Erik

podzimní prázdniny

čtvrtek 9

svátek Posvěcení lateránské baziliky /
Bohdan

pátek 27

sv. Frumencius /
Šarlota/Zoe

podzimní prázdniny / 1700 modlitba
růžence s knězem / 1830 setkání hledačů (8)

pátek 10

sv. Lev Veliký /
Evžen

sobota 28

svátek sv. Šimona a Judy / Den vzniku
samostatného československého státu

státní svátek

sobota 11

sv. Martin /
Martin

neděle 29

30. neděle v mezidobí /
Silvie

zimní čas (změna)

neděle 12

32. neděle v mezidobí /
Benedikt

pondělí 30

sv. Marcel /
Tadeáš

1600 pobožnost u hrobu P. Kánského
(Vinohrady)

pondělí 13

svátek sv. Anežky České /
Tibor

úterý 31

sv. Wolfgang /
Štěpánka

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

úterý 14

sv. Mikuláš Tavelič /
Sáva

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

středa 15

sv. Albert Veliký /
Leopold

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 16

sv. Markéta Skotská /
Otmar

1700 modlitba růžence s knězem
1830 setkání mládeže

sbírka na misie
1030 biřmování

Stejně jako květen, i říjen je tradičně zasvěcen Panně Marii, přičemž mariánskou modlitbou tohoto měsíce je růženec
– i s těmi, kteří k němu nemají vztah, se bude kněz modlit růženec každý pátek večer; neděle 22. 10. by měl být
slavnostní den pro celé naše farní společenství, protože mezi nás přijde jeden z pražských biskupů udělit biřmování
(pravděpodobně) pěti dospělým farníkům; a ke konci měsíce, v pondělí 30. 10. si připomeneme úmrtí jednoho
z duchovních, působících u Sv. Gotharda, otce Aloise Kánského, proto se spolu sejdeme na pobožnosti u jeho
hrobu na vinohradském hřbitově.
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nový Gothard / sbírka na Arcidiecézní
charitu / sbírka na rekonstrukci

1830 setkání hledačů (9)
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státní svátek
1830 setkání mládeže

prosinec

pátek 17

sv. Alžběta Uherská /
Den boje za svobodu a demokracii

sobota 18

posvěcení římských bazilik sv. Petra
a Pavla / Romana

pátek 1

sv. Edmund Kampián /
Iva

neděle 19

33. neděle v mezidobí /
Alžběta

sobota 2

sv. Bibiána /
Blanka

pondělí 20

sv. Felix z Valois /
Nikola

neděle 3

1. adventní neděle /
Svatoslav

úterý 21

zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě /
Albert

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence /
1730 zasedání Pastorační rady farnosti

pondělí 4

sv. Jan Damašský/sv. Barbora /
Barbora

středa 22

sv. Cecílie /
Cecílie

1600 náboženství
1730 biblický večer

úterý 5

sv. Sába /
Jitka

900 úklid kostela / 1700 modlitba růžence /
1800 svatomikulášský večer

čtvrtek 23

sv. Klement /
Klement

středa 6

sv. Mikuláš /
Mikuláš

1600 náboženství
1730 biblický večer

pátek 24

sv. Ondřej Dung-Lac a druhové /
Emílie

čtvrtek 7

sv. Ambrož /
Benjamín/Ambrož

630 roráty

sobota 25

sv. Kateřina /
Kateřina

pátek 8

slavnost Panny Marie počaté bez

1730 mše svatá
1830 setkání hledačů (11)

neděle 26

slavnost Ježíše Krista Krále /
Artur

pondělí 27

sv. Virgil /
Xenie

úterý 28

sv. Mansuet (Miloslav) /
René

středa 29

sv. Saturnin /
Zina

čtvrtek 30

svátek sv. Ondřeje apoštola /
Ondřej

1830 setkání hledačů (10 )

poskvrny prvotního hříchu / Květoslava
00

17 příprava rodičů ke křtu

sbírka na bohoslovce / nový Gothard
sbírka na rekonstrukci / žehnání adventních věnců

sobota 9

sv. Valerie /
Vratislav

neděle 10

2. neděle adventní /
Julie

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

pondělí 11

sv. Damas I. (Hostivít) /
Dana

1600 náboženství
1730 biblický večer

úterý 12

Panna Maria Guadalupská /
Simona

900 úklid kostela
1700 modlitba růžence

středa 13

sv. Lucie (Světluše) /
Lucie

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 14

sv. Jan od Kříže /
Lýdie

630 roráty

pátek 15

sv. Valerián /
Radana

návštěvy starých a nemocných
1830 setkání mládeže

sobota 16

sv. Adelhaida (Adéla) /
Albína

Listopad každoročně začínáme velkou církevní slavností – Všech svatých (1. 11.), i letos budeme u jednoho
eucharistického stolu večer na mši svaté; na druhý den (2. 11.), v den vzpomínky na zemřelé se nebude
konat ranní mše svatá, ale sejdeme se (za každého počasí) v 16 hodin na bohoslužbě na bubenečském
hřbitově; ke konci roku (v úterý 21. 11.) se koná řádné zasedání pastorační rady – ta po roku svého
fungování buď skončí a budou vyhlášeny nové volby, anebo se její mandát prodlouží na pět let.

24

první pátek
1830 setkání mládeže
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neděle 17

3. neděle adventní /
Daniel

pondělí 18

sv. Rufus a Zosim /
Miloslav

úterý 19

bl. Urban /
Ester

900 úklid kostela
1500 kající pobožnost a zpovídání

středa 20

sv. Dominik Siloský /
Dagmar

1600 náboženství
1730 biblický večer

čtvrtek 21

sv. Petr Kanisius /
Natálie

630 roráty

pátek 22

sv. Servul /
Šimon

1800 vánoční výzdoba kostela
1830 setkání hledačů (12 )

sobota 23

sv. Jan Kentský /
Vlasta

vánoční prázdniny

neděle 24

4. neděle adventní /
Adam a Eva

vánoční prázdniny / 2400 půlnoční mše
s Rybovou Českou mší vánoční

pondělí 25

slavnost Narození Páně /
1. svátek vánoční

vánoční prázdniny / 900 mše svatá
1030 mše svatá

úterý 26

svátek sv. Štěpána /
Štěpán

vánoční prázdniny /
900 mše svatá

středa 27

svátek sv. Jana Evangelisty /
Žaneta

vánoční prázdniny

čtvrtek 28

svátek sv. betlémských dětí /
Bohumila

vánoční prázdniny

pátek 29

sv. Tomáš Becket /
Judita

vánoční prázdniny

sobota 30

sv. Evžen /
David

vánoční prázdniny

neděle 31

svátek Svaté rodiny /
Silvestr

pomocníci

vánoční prázdniny / obnovení manželských
slibů / 1730 poděkování na konci roku

V prosinci prožíváme typicky církevní období, a to advent – každý čtvrtek ráno se proto v 6.30 konají roráty; kající
a duchovní charakter přípravy přeruší 8. 12. slavnost Panny Marie, kdy se opět církev schází na bohoslužbě; ještě
předtím (5. 12.) si však s dětmi užijeme společný mikulášský večer; v pátek 22. 12. po mši svaté je pozván každý,
kdo může, aby pomohl s vánoční výzdobou našeho kostela, a potom už slavíme Vánoce – v neděli 24. 12. dopoledne se sejdeme na adventní mši svaté, abychom večer zasedli ke štědrovečernímu stolu a o několik hodin později se sešli
na půlnoční mši; někteří za své manželské svazky a my všichni za celý rok 2017 budeme děkovat v neděli 31. 12.
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Farnost je společenství lidí, kteří pod vedením svého faráře, jenž je do farnosti vyslán diecézním
biskupem, usiluje o šíření Božího království ve světě. Není to tedy v první řadě žádná
administrativní ani geografická jednotka: jejím hlavním posláním není údržba kostela, v němž se
tradičně odehrávaly veškeré rodinné událostí celých předchozích generací: křty, svatby i pohřby
praprarodičů i prapravnoučat…
Farnost je společenství živých, které se zde na zemi učí žít podle Božího Slova, proto ho chce
společně poznávat a pomáhat si navzájem, abychom ho mohli předávat dál, a to nejen v čase
(svým potomkům), ale i v prostoru (svým známým, kolegům a kamarádům). Řádným správcem
farnosti je farář, ten bývá jmenován po předchozích zkušenostech buď na určitou, nebo neurčitou
dobu, v tom případě se považuje jeho ustanovení za trvalé.
Právě farář nese hlavní zodpovědnost za směřování komunity, a to jak směrem dovnitř církve
(aby zůstala její součástí a v pocitu výjimečnosti či nadřazenosti se nestavěla proti papeži,
biskupovi nebo celé katolické církvi), tak i směrem ven, tzn. k těm, kteří prozatím nepoznali
Kristovo evangelium jako Boží zvěst, v níž skrze nás věřící podává Bůh člověku ruku, pomáhá
mu v jeho problémech a utírá mu pot i slzy z tváře.
Děkuji všem farníkům, kteří jsou ochotni u Sv. Gotharda i v roce 2017 s láskou pomáhat
svému faráři a zcela zdarma sloužit celé farnosti i druhým lidem:

Pastorační rada farnosti:

Aranžérka: Terezie DYNYBYLOVÁ

Miloš SZABO, předseda

Hlavní varhaník: František KOP

Petr BLÁHA, místopředseda

Sbormistr: Ondřej FAJSTAVR

Marie OPATRNÁ, sekretář

PR farnosti: Marie OPATRNÁ

Ondřej FAJSTAVR,

Kronikář: Alena KARTAŠOVÁ

člen ekonomické rady

Vedoucí ministrantů: Matěj DYNYBYL

Matěj DYNYBYL

Vedoucí mládeže: Josef KLAIN

Michael HERES

Modlitba růžence: Karel ŽIŽKOVSKÝ

Zdeněk KOPKA

Zodpovědný za charitu:

Maria MILGROM

Ondřej FAJSTAVR ml.

Klára VERNEROVÁ

Grafik časopisu Gothard:
Veronika KLENER
Korektor časopisu Gothard:

Kostelník: Zdeněk KOPKA

Vojtěch OTRUBA

Zástupce kostelníka: Peter PÁLENÍK

Noc kostelů: Kristina PŘIKRYLOVÁ

Vedoucí úklidu: Věra KOPKOVÁ

Cyklovýlet: Ondřej BERÁNEK
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ekonomická stránka
Jako každé jiné lidské společenství i farnost disponuje určitým majetkem, který
nám byl svěřen po našich předcích a jímž máme i my aktuálně zodpovědně
hospodařit. Hlavním kontrolorem hospodaření farnosti je Arcibiskupství pražské,
které schvaluje a podepisuje většinu smluv včetně oprav, dražších nákupů či
jakýchkoli dalších závazků farnosti.
Na hospodaření dohlíží také ekonomická rada farnosti, jejímž předsedou je vždy farář, který jako
jediný podepisuje dokumenty právního charakteru. Ekonomická rada je jeho poradním orgánem,
jenž zasedá minimálně čtyřikrát ročně, mimořádná zasedání jsou svolána především v případě
nenadálých událostí.

Ekonomická rada:

Miloš SZABO, předseda
Ondřej FAJSTAVR, člen Pastorační rady
Josef KLAIN
Tomáš MEŠTELLÉR
Jan ŽĎÁREK
Účetní: Mariola ŠLAIS
Pokladní: Milena Růžičková

Plánované opravy
a větší náklady v roce 2017:

Pozemky a nemovitosti
ve vlastnictví farnosti:
parcela číslo 1 – 338 m2 –
zastavěná plocha (kostel)
parcela číslo 2 – 685 m2 –
bývalý hřbitov (kostelní zahrada)
parcela číslo 9 – 157 m2 –
zastavěná plocha (fara)
parcela číslo 11 – 197 m2 –
zahrada (památkově chráněné území)
parcela číslo 12 – 195 m2 –
zahrada (památkově chráněné území)
budova bez č. p. – kostel –
nemovitá kulturní památka
budova č. p. 32 – fara –
nemovitá kulturní památka

● rekonstrukce budovy fary na komunitní (farní) centrum
● rekonstrukce kostelních lavic – dlouholeté ničivé škody způsobené červotočem
● oprava varhanní elektroniky – nefunkční pedály v důsledku odcházející elektroniky
● nákup nových koberců do kostela – sjednocení barvy i typu koberců a nových
čalouněných sedátek v lavicích

Kromě pravidelné kostelní sbírky při nedělních bohoslužbách lze
přispívat dary na číslo farního účtu vedeného u ČS: 201333389/0800
Kontakty: adresa: Krupkovo náměstí 32/6, 160 00 Praha 6
webové stránky: www.farnostbubenec.cz / emailová adresa: farnost.bubenec@gmail.com
mobil: (+420) 731 625 968 IČ: 61380288 / ID datové schránky: z4ju64x
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