
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vážení a milí farníci, 
kdybych se kohokoli z nás zeptal, jaké je 
hlavní přikázání křesťana, asi bych 
nenarazil na špatnou odpověď. Vždyť 
z celého evangelia se to nejsnadněji 
pamatuje a taky nejvíce očekává. 
Všichni toužíme být milovaní, všichni 
prahnou po lásce. I kněz, i kdyby to 
zakrýval určitou skořápkou, za níž má 
svůj vlastní svět, do kterého nechce 
nikoho vpustit. Každý, i ten 
nejosamělejší nebo nejvíce rozmrzelý či 
morousovitý člověk má v sobě někde 
hluboce ukrytou touhu po tom, aby byl 
pro někoho důležitý, aby někomu stál 
za lásku. 
Přesto ti, kteří evangelium budou číst a 
rozjímat dál a hlouběji, si velmi záhy 
uvědomí, že to přikázání nezní: „Budeš 
milovaný!“, ale „Milovat budeš!“. Tedy 
nikoli lásku očekávat, ale lásku nabízet. 
A to zcela konkrétními skutky. I o tom 
Boží Slovo poměrně jasně a barvitě 
vypovídá. Na příbězích, ale i na přímých 
Ježíšových výrocích se může kdokoli 
z nás zastavit a ptát se, zda to myslí 
Kristus vážně. Milovat ty, kteří nás 
nemilují? Milovat nepřátele? Dobře 
činit těm, kteří nám to nikdy nemohou 

 
vrátit? Usilovat o vztahy s těmi, kteří 
jsou nám nesympatičtí?  
Už při čtení těchto slov, natož 
kdybychom je měli brát vážně a 
doslova, se musíme zastavit a ptát se, 
zda to vůbec je možné. Když to ale Ježíš 
říká jako příkaz, nikdo z nás si to 
nemůže dovolit pozměnit na 
doporučení, radu nebo jen na jakýsi 
obraz či symbol.  
A pokud vyznáváme víru, že Ježíš je 
Božím Synem, pak už nemáme příliš na 
výběr, než ho poslechnout. A tu si 
musíme jasně říct, že když zůstaneme 
sami (i když v kostele budou další) a 
nevyjdeme více a blíže aspoň k těm 
ostatním, kteří tu samou víru vyznávají 
také, nikdy se tento Boží příkaz 
nenaučíme plnit. 
A tak se můžeme učit tvořit 
společenství. Nedokonalé, chybující, 
různorodé. Známí i méně známí, 
domácí i cizí. Budu rád, když se 
budeme víc a lépe znát. Abychom se 
mohli více mít rádi. Pokud se to chcete 
učit, jste v naší farnosti doma. Ten, 
kdo si myslí, že to už umí a nic se 
vlastně učit nemusí, si to ani nikdy 
nepřizná. Nebojte se, dokonalý je 
jenom Bůh! My smíme být jeho 
učedníky.  



FARNÍ POSTNÍ ALMUŽNA 

Postní doba má být dobou modlitby, sebezapření a almužny. Půst neboli 
odříkání se tak nečiní sám pro sebe anebo kvůli vlastnímu zdokonalení, ale aby 
toto dávání ze sebe (a svého času či peněženky), které nás svým způsobem 
„zraní“, protože nás to zasáhne a často bolí, zároveň někomu pomohlo. Někomu, 
kdo je nuznější než my. Nemůžeme vyřešit světovou chudobu. Ale neznamená to, 
že nemůžeme pomoct ani jednomu chudému v našem okolí. 
I v našem okolí, i v naší farnosti jsou tací, kteří počítají peníze od výplaty k výplatě, 
a dokonce ve vysokém věku pracují (třeba úklidem), aby si vydělali na nájem. I 
mezi námi jsou ti, kteří si nemohou zdaleka dovolit koupit nebo pořídit nic z toho, 
co si většina z nás dovolí běžně. Vidíme je? 
První křesťané přinášeli z vlastních (i malých) zisků částky, které kladli k nohám 
apoštolů a oni tyto dary distribuovali mezi potřebné, o nichž měli větší přehled, a 
také proto, aby se nikdo z nich nemusel stydět za to, že je odkázán na pomoc 
druhým. A rovněž proto, aby se necítil nijak a nikomu morálně zavázán. Vždyť ten, 
kdo doopravdy dává, zříká se nároku sledovat dál, co se s jeho darem děje. „Pravá 
ruka neví, co dělá levá.“ 
Kdo tedy chce, může se 40 DNŮ KONKRÉTNĚ postit tak, aby ušetřil zcela 
konkrétní částku, kterou odloží bokem a průběžně nebo na konci postní doby 
vhodí do speciální postní kasičky v kostele. POZOR! Nejde o jednorázovou 
finanční sbírku, ale o dlouhodobé zřeknutí se konkrétních dober, k nimž se 
člověk po postní době zase může vrátit. 
A jaké jsou možnosti? Zde jsou pouze příklady, vybrat si můžeme i něco jiného: 
- jízdu autem (nebo taxíkem) nahradit MHD 
- odříct si pravidelnou sklenku či lahev vína k obědu 
- džus, kolu apod. nahradit minerálkou 
- minerálku nahradit vodou z kohoutku 
-  snížit teplotu v bytě o 1 stupeň (a denně ušetřit 1,50 Kč) 
- zříct se cigaret 
- nesladit si/nedat si kafe 
- na celý večer vypnout televizi a ušetřit 2.- Kč za elektřinu 
- nahradit značkové toaletní či hygienické potřeby „obyčejnějšími“ 
- vynechat placené sportovní a kulturní zážitky (squash, kino, fitcentrum…) 
- pro sběratele: dočasně zastavit možné rozšiřování sbírky 
I když to bude minimální částka, jde o konkrétní skutek a konkrétní sumu, která 
následně pomůže konkrétnímu člověku. Farní postní kasička bude na viditelném 
místě každou nedělní mši (9.00) až do Velikonoc, kdy bude zveřejněna „ušetřena“ 
částka.  

POKUD S NÁMI DO TOHO CHCETE JÍT, PŘIDEJTE SE – 
LETOŠNÍ POSTNÍ DOBA MŮŽE BÝT JINÁ NEŽ PO UPLYNULÉ ROKY! 



OTEC MILOŠ PŘEDSTAVUJE 
 

Svatoblažejské požehnání 
Svatý biskup Blažej žil na přelomu 3. a 4. století, kdy byli 
křesťané pronásledováni, zejména jejich duchovní vůdce. 
Odhalit je nebylo úplně snadné, protože biskupové ani 
presbyteři nesídlili na úřadech, nenosili žádné odlišné 
oblečení, ale žili mezi ostatními obyvateli města. Nejčastěji 
se křesťané „prozradili“ svým chováním, především 
neobvyklými skutky lásky. Blažej pomáhal chudým i nemocným: podle legendy 
pomohl chudé vdově, která mu pak nosila svíce, aby je mohl použít při tajné 
liturgii. Podle další legendy cestou na popraviště požehnáním uzdravil nemocného 
chlapce, jenž se dusil uvíznutou rybí kostí v krku. Svatoblažejské požehnání je tedy 
jednou z nejstarších křesťanských tradic: v tento den kněží individuálně žehnají 
každého příchozího a se zkříženými svícemi u krku se nad ním modlí. 
 

Popeleční středa 
Už v období raného křesťanství „museli“ věřících činit nejen soukromé, ale i 
veřejné vyznání vin a následné pokání. Měli si tím uvědomovat, že svými činy 
škodí nejen svým duším, ale i celému křesťanskému společenství. Před 
Velikonocemi, kdy se po přípravném období do církve přijímali křtem noví dospělí 
žadatelé, si tak všichni měli uvědomit, že nemohou nikoho z příchozích soudit, 
protože sami se často provinili. Na znamení skutečné pokory, konkrétní hříšnosti a 
ochoty k pokání skláněli své hlavy, na které jim biskupové a kněží sypali popel, 
znamení a symbol pomíjivosti a světské marnosti. 
 

Ranní mše svaté 
Adventní doba v bubenečské farnosti ukázala, že o ranní zahájení dne s Ježíšem je 
poměrně velký zájem, průměrně ve čtvrtek ráno na 6.30 přišlo do kostela 30-40 
lidí. Podobnou zkušenost chceme tedy umožnit i v době postní (a dál se uvidí): 
pokud jednou týdně kromě ranní tělesné hygieny chcete absolvovat rovněž tu 
duševní, můžete počítat s tím, že kostel sv. Gotharda se otevírá každý čtvrtek v 6 
hodin ráno a od 6.30 můžete půlhodinu věnovat setkání s Tím, kdo vás pak může 
(a chce) doprovázet po celý den, ať už se v něm odehraje cokoli. 
 
Plán druhé nedělní mše 
Po Velikonocích plánujeme „zkusmo“ (do konce června) přidat další nedělní mši 
svatou, a to v 10.30. Na ní a během ní bude dán větší prostor rodinám a zvláště 
dětem (což neznamená, že nemohou přijít i v 9.00 a naopak, že v 10.30 nemohou 
přijít ostatní). Stejně tak bude tato hodina možná příjemnější pro ty, kteří k nám 
přijíždějí z větší dálky, anebo si jednoduše v neděli chtějí ráno trochu déle přispat.  



MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA 
 

úterý 17:30 
středa 17:30 

čtvrtek 6:30 (od 11.2.) 
pátek 17:30 

neděle 9:00 

 
 
KONTAKTY 
 

poštovní 
adresa 

Krupkovo nám. 32/6 
16000 Praha 6 

email farnost.bubenec@gmail.com 
IČ 61380288 

č. účtu ČS 201333389/0800 

farář P. Miloš Szabo 
mobil 731 625 968 

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI 
 

čtvrtek 14:00-16:30 
 
PLÁN AKCÍ A AKTIVIT 
 

modlitba růžence úterý 17.00 

farní kafe první neděle 10.00 
zpovídání út, st, pá 17.00 

úklid kostela čtvrtek po mši sv. 
 

2.2.2016 žehnání svíček 

3.2.2016 svatoblažejské požehnání 
10.2.2016 Popeleční středa 

21.2.2016 sbírka Haléř sv. Petra 
22.2.2016 mše sv. za P. Zrzavého 

27.2.2016 postní duchovní obnova 
28.2.2016 pomazání nemocných 

www.farnostbubenec.cz 

EKONOMICKÉ OKÉNKO 

V lednu 2016 darovali 2 dárci naší farnosti finanční hotovost ve výši 8.500 Kč. 

Na veškeré dary vydáváme potvrzení: tuto částku lze pak odečíst ze základu 

v daňovém přiznání, z něhož se jednou ročně odvádějí státu daně.  

Dárcům, i těm budoucím, děkujeme! 

V souvislosti s plánovanou úpravou farních prostor se objevilo vážné statické 

narušení budovy (rozsáhlé pukliny ve vnitřním zdivu), proto bude zapotřebí 

odborné posouzení statiky a příp. následné záchranné rekonstrukční kroky. 

Aktuální nejzazší termín uvolnění prostor farního bytu je kolem Velikonoc 

2016, poté proběhne nejnutnější úprava a oprava jak bytu v 1. patře, tak nové 

kanceláře a setkávacích místností v přízemí budovy. 

Mezi dalšími plány na rok 2016 jsou 

- zprovoznění elektrického ovládání kostelních zvonů 

- modernizace ozvučení kostela 

- zhotovení elektronického číselníku pro mešní písně  

mailto:farnost.bubenec@gmail.com
http://www.farnostbubenec.cz/

