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ejdříve mě dost ošklivě  
vykradli a pak do mě naboural 
velký moldavský autobus s rumunským 

řidičem. Obě události přišly v úplně nevhodnou 
dobu a při obou událostech jsem nejdříve měl 
chuť plakat a litovat se. Při obou událostech 
mi však velmi záhy naskočila myšlenka, zda to 
ode mě Pán Bůh nepožaduje, abych se naučil 
„dávat“, zříkat se, nelpět na ničem než na 
něm samotném. V konkrétní situaci, nejen za 
kazatelnou svým příkladem být pastýřem, jenž 
sobě svěřeným ukazuje, že pokud někdo něco 
dá (jednou i svůj život), stonásobně víc dos-
tane… Těch doslova pár farníků, kteří o mém 
neštěstí věděli, spustilo neuvěřitelnou akci lásky 
a prozornosti – bez velkých řečí a gest, bez up-
ozorňování na sebe dokázali neuvěřitelné: nejen 
že ještě v ten den, zatímco já jsem absolvoval 
kolečko mezi policií, bankami a úřady kvůli 
novým dokladům či kartám, byly vyměněny 
všechny ohrožené zámky ve dveřích, ale večer 
jsem měl nový notebook i záložní disk, abych 
mohl pracovat a do několika dnů mi tajemné 
prasátko (o němž vůbec nevím, kde se v sakristii 
vzalo) přineslo náhradu materiální škody.
Podobně téměř okamžitě po nehodě jsem měl 
před farou přistaveno auto, abych dojíždění do 
Bubenče měl po dobu opravy auta snadnější, 

přičemž vím, že ta rodina musela po celou dobu 
i s dětmi jezdit autobusem… 
Děkuji. Všem.
V uplynulých dnech jsem prožil dva těžké dny 
s někým jiným: nejdříve jsem prožíval náročné 
okamžiky s jednou rodinou, kde umírala máma 
na rakovinu a pomáhal jsem nejen dětem zvlá-
dat nečekaně rychlou a smutnou událost,  
ale i umírající připravit na to, že nejen 
pravděpodobně, ale skutečně má před sebou 
doslova pár hodin… Druhou událostí byl 
nedokonaný pokus o sebevraždu mladého muže, 
s nímž jsem trávil celé hodiny nejen jako kněz,  
ale jako člověk, který je tady v tu chvíli pro něj.  
Je pravdou, že jsem „ztratil“ spoustu času 
a nestihl jiné věci či povinnosti… ale zároveň 
jsem si posléze uvědomil, že pouze vracím Bohu 
i lidem, co jsem dostal. 
Mezi námi je mnoho těch, kteří potřebují 
zažít Ježíšovu lásku skrze nás. Máme se všich-
ni co učit. Ale těší mě, že se Ježíš v Bubenči 
o Vánocích nerodí zbytečně. Že mám/e kolem 
sebe lidi, kteří jeho způsob života přebírají 
za svůj vlastní. Děkuji, že se to stále mohu 
učit, právě mezi vámi a s vámi. Požehnané 
Vánoce…
   

Vážení a milí farníci,
původně jsem o tom nechtěl ani moc mluvit, 
ani moc psát. Ale stejně se o těch událostech 
většina z vás dozvěděla.N
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V polovině prosince proběhne na pražském arcibiskupství další setkání generálního vikáře, hlavního 
ekonoma diecéze, projektantů, pověřeného stavebního technika i bubenečského faráře, aby projednali 
společný postup v nastalé situaci, kdy v důsledku nečinnosti paní úřednice z magistrátu není možné začít 
s realizací již hotového a připraveného projektu.
Aby se využil čas, který tím vznikl, připravují se další podklady, které pak budou využity při výběrových 
řízeních i při samotné realizaci jak komunitního (farního) centra, tak farního bytu. Pohne-li se vše kupředu 
alespoň po Novém roce, v průběhu ledna se bude fara vyklízet, aby v únoru až březnu mohla posloužit 
nejdříve jako zázemí pro budování kanalizační přípojky (zejména stávající garáž) a následně by na jaře 
konečně mohla začít samotná rekonstrukce. 

Přispívat na plánovanou rekonstrukci lze trojím způsobem:
a) pravidelná měsíční platba:   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 

úterý 17:30

středa 17:30

čtvrtek   6:30

pátek 17:30

neděle 9:00; 10:30

Poštovní adresa: Krupkovo nám. 32/6, 160 00 Praha 6; email: farnost.bubenec@gmail.com;  
IČ: 61380288; č. účtu: ČS 201333389/0800; farář: P. Miloš Szabo; mobil: 731 625 968

čtvrtek 14:00 - 16:30

eKoNoMicKé oKéNKo - 

rekonstrukce fary

Mše SVAté  
V KoStele SV. GothArdA

úředNí hodiNy V KANceláři

výše darů na rekonstrukci v říjnu 2016: 50.750.- Kč

www.farnostbubenec .cz

zkouška sboru pondělí 18:30 

úklid kostela úterý 9:00

modlitba růžence úterý 17:00

biblický večer středa 17:30

zpovídání středa a pátek 17:00

1., 8., 15., 22. 12.  roráty

2.12. první pátek

4.12. sbírka na kněžský seminář

5.12. svatomikulášský večer

11.12. křest – Adam široký 

13.12. kající pobožnost a zpovídání

15.12 návštěvy nemocných  

 a starých farníků

22.12 příprava kostela k  Vánocům

PláN AKcí A AKtiVit
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Milí fArNíci

Milí farníci,
svátky Narození Ježíše 
Krista se blíží, a než se 
nadějeme, přijde 
i nový měsíc, a proto je 
potřeba vás informovat 
o další akci, která bude 
probíhat. V sobotu  
14. ledna navštívíme ses-

try boromejky v řepích, které se starají o staré 
a přestárlé, často místo nejbližších příbuzných.
Budeme babičkám a dědečkům promítat film pro 
pamětníky. Vybraný sice ještě není, z dvacátého 
století je však velké množství kvalitních filmů 
a já se za nás všechny pokusím vybrat ten, který 
by uspokojil co nejvíce lidí. Který nakonec byl 
vybrán, se dozvíte v dalším čísle Gotharda. 
A nyní se obracím na vás. Pokud by se někdo 
chtěl na této akci podílet, může připravit něco 
malého k zakousnutí nebo věnovat pár kousků 
cukroví, které jim přineseme. Samozřejmě, pokud 
vám zbude, u nás doma mizí velice rychle. S jeho 
odevzdáním to bude o něco složitější, ale věřím, 
že to spolu zvládneme: jelikož se jedná o sobotu, 
budu čekat v onen den (14. 1. 2017) od 11 do 
12 hodin na faře. Pokud to zvládnete, přijďte, 
každá pochutina od vás jistě najde šťastného 
strávníka. 
děkuji a přeji vám všem požehnaný advent.

ondřej fajstavr

Milí farníci,
za nedlouho tu jsou Vánoce, reklamy 
a výzdoby měst jakoby navíc říkaly, 
že už jsou tady. Nedávno jsme ale 
v semináři rozsvítili teprve první 
svíci na adventním věnci. Tuto jedi-
nečnou chvíli jsme neprožívali sami, 
nýbrž spolu se čtyřiceti mladými 
muži, kteří k nám přijeli na duchov-
ní víkend s názvem Tammím. Celý 
víkend byl velice intenzivní a povz-
budivý do dalších všedních dní.
V prosinci nás čekají rekolekce 
(interní víkendová duchovní obno-
va), několik ministerek v katedrále 
(zkrátka ministrantská asistence na 
slavnostní mši svaté), vánoční besíd-
ka a odjezd domů do farností.
Přeji Vám požehnaný adventní čas.
                 Michal Hladík 

Opět nám „píší“ naši mladí – tento měsíc psal v horečce (kterou nezmiňuje)  
náš bohoslovec Michal a ve shonu svých studijních i pracovních povinností si našel čas  

i Ondra, jenž se kromě přípravy na maturity ujal i organizování charitních aktivit bubenečské 
farnosti. I když ta nejbližší se koná „až“ v lednu, prosím věnujte jí pozornost už nyní a něco 

spolu pro druhé udělejme. Ondra je ochoten za nás všechny vymýšlet i organizovat, na zbytku 
naší farnosti je pak nenechat jeho dobrou vůli a práci bez odpovědi a pouze vykonat,  

co vykonat umíme… I za to budeme jednou před Hospodinem souzeni…
Tak tady jsou oba „dopisy“:

    7

3.  Také je i podivuhodné tajemství sku-
tečné přítomnosti Páně pod eucharis- 
tickými způsobami — potvrzené II. 
vatikánským sněmem i jinými doklady 
učitelského úřadu církve v témže 
smyslu a s týmž obsahem, jak je 
k věření předložil tridentský sněm — 
prohlašuje se při slavení mše nejen 
slovy proměňování, jimiž se přepodstat-
něním stává Kristus přítomným, nýbrž 
i projevem a vzdáváním nejvyšší úcty 
a klanění, jak se to v eucharistické litur-
gii uskutečňuje. Z téhož důvodu se vy-
bízí křesťanský lid, aby uctíval klaněním 
tuto podivuhodnou svátost obzvláště na 
Zelený čtvrtek a o slavnosti Těla a krve 
Páně.
4. Povahu služebného kněžství, vlastní 
biskupovi a knězi, protože oni v osobě 
Kristově přinášejí oběť a předsedají 
shromáždění svatého lidu, objasňuje 
nyní sám obřad čelným místem 
a úkolem kněze při bohoslužbě. Náplň 
tohoto úkolu je patrná a zřetelně 
a obšírně se vykládá v prefaci mše 
při svěcení olejů ve čtvrtek Svatého 
týdne, to je v den, kdy si připomínáme 
ustanovení kněžství. V ní se vysvětluje 
udělování kněžské moci, předávané 
vkládáním rukou, a tato moc ze svěcení, 

VíMe, co se děje
Při Mši?

Mše svatá je i není oběť – bez spojení s Ježíšem by to byla pouze liturgie, seskupení 
různých modliteb, textů a gest, jimiž se člověk obrací k Bohu. Katolická víra však 

vyznává, že mše je zpřítomněním Ježíšovy oběti, tzn., že Ježíš, v jehož reálnou  
přítomnost po proměnění věříme, je tentýž, který se „obětuje“ za nás.  

Jeho láska a ochota za nás položit život není časově omezená.  

www.farnostbubenec .cz

jež je pokračováním moci Krista, 
nejvyššího Velekněze Nového zákona, 
je tu popsána uvedením jednotlivých 
povinností.

Jakákoli bohoslužba, které nepřesedá biskup 
anebo kněz, není mší. Tedy ani jáhen, ani 
pastorační asistent nebo akolyta neslouží mši 
svatou. Proto pro nás není účast na nedělní 
bohoslužbě pouze setkáním s ostatními bratry či 
sestrami ve stejné víře, i když jsou velmi důležití 
a bez nich žádnou mši nemůžeme doopravdy 
prožít, i kdybychom si jakkoli namlouvali, 
že se s Ježíšem lépe spojíme v samotě a víc se 
soustředíme bez rušivých momentů mladých 
rodin s neklidnými dětmi.
Mše je kromě nich (tedy nikoli bez nich) 
setkáním s Ježíšem, a to přítomným v chlebu 
a víně. To proměnění obyčejného pokrmu 
a nápoje na Ježíšovo tělo a krev není v lidské 
moci, moc proměňovat musí obdržet člověk od 
Boha. Kněz ji dostává právě při svátosti kněž- 
ství, nikoli při ustavení do funkce faráře či 
vikáře. Církev nás vyzývá aspoň dvakrát v roce 
víc uvažovat o tajemství eucharistie, dokonce víc 
– vybízí nás k tomu, abychom se Ježíši v eucha-
ristii klaněli. A to na Zelený čtvrtek, kdy byla 
mše svatá poprvé sloužena samotným Ježíšem, 
a na slavnost Božího těla, tedy zmíněné slavnosti  
Těla a krve Páně.



BiBlicKý VeČer

7. 12. 2016
Biblická geografie
Kde a v kterých místech zeměkoule se odehrá- 
vají příběhy, popsané v biblických textech: jde 
o reálné lokality, anebo o obrazná pojmenování? 
Mnohé možná překvapí několik důležitých 
archeologických objevů, jakož i to, že se o něk-
terých místech už zkrátka asi nikdy nedozvíme 
nic nového. Zemí Bible není pouze dnešní Izrael 
a v něm zejména Palestina: v posvátných textech se 
dostáváme i do dalších a vzdálenějších zemí a měst.

14. 12. 2016
Země Izrael 
Když se řekne Svatá země, většina lidí na světě si 
ji stejně ztotožní s novodobým Izraelem, jehož 
centrální část tvoří úrodní Palestina, dnes obyd-
lená většinou arabským obyvatelstvem. Tento 
večer možná trochu pomůže pochopit věřící židy 
v jejich odporu proti odtržení tohoto území od 
státu Izrael: nejde pouze o půdu a její úrodu, jde 
o celé židovské dějiny – na mnoha palestinských 
místech nalezneme stopy jak ze života židovských 
patriarchů, tak i ze života Ježíše Krista.   

21. 12. 2016
Klima biblických zemí
Zdánlivě toto téma s Biblí nikterak nesouvisí. 
Než si přečteme některá podobenství anebo se 

zaposloucháme do vyprávění z knihy Královské 
nebo knihy Soudců. Nutně nás pak napadne, 
zda déšť je skutečně déšť, jak ho známe my,  
anebo si položíme otázku, čím se tak od sebe liší 
východní vítr od větru západního. Vysvětlení je 
velmi logické, ale pro našince ze střední Evropy 
často překvapivé.

28. 12. 2016
Biblický večer se nekoná – mše svatá 
z vánočního oktávu

17.30 Mše SVAtá, VyBrANá 
BiBlicKá ČteNí A ProMluVA 
JAKo úVod do téMAtu
18.15 PrezeNtAce A VýKlAd 
(ccA 30 MiNut)
18.45 Práce S KoNKrétNíMi 
BiBlicKýMi texty 
(ccA 30 MiNut) - Je VhodNé 
PřiNéSt Si VlAStNí BiBli
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www.farnostbubenec .cz

Prosíme o pomoc s přípravou kostela na Vánoce, každá (tedy i vaše) ruka je potřebná: stavění 
stromku i jesliček se bude konat u Sv. Gotharda ve čtvrtek 22. prosince 2016 v 17 hodin.  
Když nás bude dostatek, můžeme být za hodinu hotovi…

Ježíš je Boží Syn, který se narodil jako člověk proto, aby člověk mohl prožívat s Bohem jeho štěstí, 
a to věčně. Právě proto, že ne vždy a ne každý na tuto Boží lásku odpovídá adekvátně a místo 

obětavého způsobu života se věnuje především sám sobě, odmítá oběť nebo Ježíšův styl lásky a mi-
losrdenství nahrazuje prázdnými a dlouhými modlitbami, je ve světě tolik neštěstí, bídy a zabíjení. 
A tak možná i my neseme vinu za to, že někde křesťané nemají možnost nejen postavit si jesličky 

a stromek, ale možná ani přijít do kostela. Mysleme prosím v těchto dnech i na ně. A i když 
nemůžeme zachránit Blízký Východ jinak než modlitbou, ten dobrý skutek či drobný dárek věnu-

jme o Vánocích někomu, kdo je blízko nás: opuštěný soused, stará paní z přízemí nebo bezdomovec, 
žijící v naší farnosti. Láska nám určitě otevře oči a najde i způsob, jak podobný skutek udělat.   

VáNoce

dAtuM deN hodiNA PozNáMKA

24. 12. 2016 Vigilie Narození Páně 24.00 
sobota

25. 12. 2016 Slavnost narození Páně 9.00 / 10.30
neděle

26. 12. 2016 Svátek sv. štěpána  9.00
pondělí

30. 12. 2016 Svátek Svaté rodiny  17.30
pátek

31. 12. 2016 ukončení roku 2016 17.30
sobota

1. 1. 2017 Slavnost Matky Boží  9.00 / 10.30 
neděle

rybova Česká mše
vánoční 

pro rodiny s dětmi
 

pro rodiny s dětmi
 

obnovení 
manželských slibů 

poděkování  
za uplynulý rok

jesličky přístupné půl 
hodiny před bohoslužbou

vše v kostele Sv. G
otharda

Vánoce jsou dny, kdy v naší vlasti i v našem městě (a také ve farnosti) díky Boží  
milosti můžeme v klidu a radosti prožívat událost, která změnila lidské dějiny.



zPráVA o StAVu hoSPodAřeNí

ětšina z nich bohužel není mým výmyslem, 
ale odkrytím potřeby pro náš farní komunitní 
i liturgický život.

Na straně příjmů máme pouze kostelní sbírky 
a dary nás, jednotlivých členů farnosti – nemáme 
žádný pozemek ani budovu k pronajmutí, takže 
ani žádný jiný milý příjem do naší společné farní 
kasy. Zhruba jedna sbírka měsíčně putuje na jiný 
než farní účet: jednou se odesílají peníze na pomoc 
misím, jindy na činnost arcidiecézní charity a zase 
jindy třeba na církevní školství nebo kněžský semi-
nář. Zhruba deset procent zbylých příjmů se pak 
zálohově odevzdává do tzv. Svépomocného fondu 
pražského arcibiskupství, z něhož pak ono rozděluje 
příspěvky těm farnostem, které jsou v rámci diecéze 
nejchudší a nejpotřebnější.
Jak vidíte, moc nám tedy toho nezbude. Nicméně 
z nedělních sbírek uživíme režii kostela a fary – obo-
jí se jmenováním sídelního faráře zvýšilo: zatímco 
sbírky se z předchozího průměru kolem 4 tisíců 
vyšplhaly zhruba o 1500 Kč výše, zhruba ve stejném 
poměru narostly i platby za energie, bohoslužební 
i kancelářské potřeby, kytky a běžné opravy.
Mimořádnou opravou je plánovaná rekonstrukce 
farní budovy na komunitní (farní) centrum a byt 
faráře. Není pro mě příjemné čekat, nicméně od 
srpna čekáme na poslední vyjádření z magistrátu hl. 
města Prahy, abychom mohli pokročit s realizací: 
bude potřeba prvotní projekt proměnit na realizační 
a vypsat výběrové řízení. Pak teprve se začne 
s prvním „výkopem“, aktuálně to vypadá  
na březen-duben 2017.
Situaci zkomplikovalo i zjištění, že fara ani kostel 

nemá funkční kanalizaci (ta stávající nejen končila 
po několika metrech spádu, ale ani nebyla zahlášená 
a zakreslena v mapách!), a tak souběžně s výše 
zmiňovanými povoleními připravujeme projekt 
a realizaci nové kanalizace od fary do Gothardské 
ulice. Tady předpokládáme rychlejší průběh 
a začátek výkopu v únoru příštího roku. 
Původně jsem chtěl našemu kostelu k Vánocům 
koupit nové (jednotné) koberce. Při podrobnější 
prohlídce jsem však zjistil havarijní stav našich 
kostelních lavic. Přivolaný odborník moje obavy 
potvrdil: červotoč na několika místech již tak 
rozežral dřevo v kostele, že je nutný okamžitý zásah. 
Plynování zde již nepomůže, bude potřeba pracná 
mechanicko-chemická injektáž s lokálními opra-
vami. I tato akce by se měla dostat na pořad dne 
někdy na jaře, pravděpodobně v postní době.
A aby toho nebylo málo, „vypadla“ elektronika 
z varhan, takže postupně odcházejí jednotlivé pedály 
i rejstříky. Vzhledem k tomu všemu je vlastně zmín-
ka o tom, že kostel nemá revizi elektřiny, protože 
by neprošla (takže se bude muset měnit), vlastně 
maličkostí.
Přesto nemám strach, že bychom to spolu nezvládli. 
Můžeme se totiž tvářit, že tyto problémy neexistují, 
anebo si vyhrneme rukávy a půjdeme do toho. 
Taky bych byl raději, kdybych přišel „do hotového“ 
a mohl se víc věnovat přednášení na KTF a do 
farnosti chodit vlastně „odpočívat“. Nicméně vy 
všichni mi stojíte za to, abych s vámi a pro vás pra-
coval. A věřím, že Pán splní svůj příslib požehnání 
a rozmnoží i naše „dvě ryby a pět chlebíků“.

P. Miloš   

I když nechci, abychom v kostele nebo  
vůbec ve farnosti příliš mluvili o penězích, 

ale více se zabývali radostnou zvěstí evangelia 
a naším společným životem a budováním  

Božího království, přesto je konec roku  
příležitostí, abych trochu více pohovořil 

o stavu našeho hospodaření i o (smělých) 
plánech do budoucnosti.

V
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Roráty
„Rorate coeli desuper…“ – právě těmito slovy 
začíná tradiční adventní píseň, kterou kdysi v před-
koncilní liturgii začínaly všechny ranní adventní 
mše. Ty se konaly ještě za tmy, aby lidé po jejich 
skončení mohli do práce a také aby nehladověli 
příliš dlouho, pokud chtěli v ten den (po přijetí svá-
tosti smíření) přijímat Eucharistii. Zatímco stávající 
povinný půst (tedy úplné zřeknutí se jídla a nápojů) 
před svatým přijímáním činí jednu hodinu, kdysi se 
měl ten křesťan, který chtěl přijímat, stejným způso-
bem postit od půlnoci. Roráty u Svatého Gotharda 
jsou každý adventní čtvrtek v 6.30. A zmíněný 
zpěv „Rorate…“ zní také.

Mikulášský večer
Nejen děti, ale i jejich rodiče nebo prarodiče, 
mohou přijít do kostela sv. Gotharda přivítat 
svatého Mikuláše a těšit se na jeho slova i jeho 
nadílku. Máme jako farnost přislíbeno, že na nás 
opravdový Mikuláš bude letos pamatovat a přijde 
do bubenečského kostela (i kdyby prý sněžilo jako 
na Sibiři) v pondělí 5. prosince kolem 18. hodiny. 
Zda s sebou přivede i nějakého anděla anebo se na 
něj po cestě na Prahu 6 nalepí nějaký čert, posel 
z nebe neprozradil. Nezbývá nám, než se přijít 
přesvědčit na vlastní oči.

Kající pobožnost
Křesťanské svátky se stávají pouze tehdy skutečně 
náboženskými, když je prožijeme duchovně, tedy 
spojením s Ježíšem Kristem. Náš vztah k Bohu 
narušuje každý, i sebemenší hřích – a to, co je 
hřích, neurčuje nikdo z nás, ale pouze a jedině Bůh: 
onen „strom poznání dobra a zla“, tedy rozhodnutí 

AKtiVity 
MěSíce

o tom, co je a co není správné, nebylo  
dáno ani do rukou prvních lidí, ani do těch 
našich. Naopak, do rukou nás lidí se dává možnost 
očistit své životy od hříchu ve svátosti smíření. 
Předvánoční zpovídání, na němž kromě otce 
Miloše bude i další kněz, otec Vladimír Málek, se 
koná u Sv. Gotharda v úterý 13. prosince už od 
15.00, předpokládaný konec je v 18 hodin.  

Obnovení manželských slibů
Svatá Rodina je příkladem pro každou rodinu, 
a to i pro tu, v níž se objeví nečekané problémy 
a těžkosti. Vztah Josefa k jeho ženě Marii musel 
být tak láskyplný, že unesl i úplnou absenci 
pohlavního života a tím pádem i skutečnost, 
že zůstává neplodným, nemaje vlastních dětí. 
Vztah Marie k Josefovi je také následováníhodný, 
protože mu musela vždy důvěřovat, i když vůbec 
netušila, jak se zachová, když mu oznámí, že čeká 
(a pak také vychovává) nikoli své, ale Boží dítě. 
Nemluvě o tom, jak se tito rodiče cítili, když 
jim jejich dítě nevysvětlilo, co dělá, proč to dělá, 
a daleko je převyšovalo ve všem. Odpovědí, jak 
to zvládli, je – od počátku byl mezi nimi Duch 
Svatý. A toho budeme vyprošovat i pro všechny, 
kdo si na svátek Svaté Rodiny (30. 12. 2016) 
večer v 17.30 přijdou do našeho kostela obnovit 
svůj slib lásky, úcty a věrnosti.

Poděkování na konci roku
Rok 2016 je za námi. Ať nám přinesl cokoli, patří 
se poděkovat. Za to, čemu rozumíme, ale i za to, 
čemu jsme neporozuměli. Za všechny milosti 
a dary, počínaje tím, že máme kde bydlet a co jíst, 
až po to, že nám Bůh opět letos odpouštěl hříchy 
a díky přítomnému knězi jsme mohli pravidelně 
dostávat svátosti křtu, pomazání nemocných, 
smíření i eucharistii. Každý sám za sebe může 
poděkovat kdykoli v průběhu dne, společně jako 
farnost budeme děkovat a zpívat „Tebe, Bože, 
chválíme“ v sobotu 31. prosince v 17.30, tedy 
v čase, kdy se v našem kostele obvykle scházíme.
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