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SLOVO NA ÚVOD

ředstava, že Kristovi učedníci byli touto 
událostí nadšeni, je zcestná. Evangelia nám 
je představuji úplně jinak: ustrašení se 

ukrývají před veřejností. Jakkoli byli tolikrát svědky 
Ježíšových zázraků a jakkoli ústy svého nepsaného 
vůdce apoštola Petra vyznali víru, že Ježíš je Boží 
Syn, v tento rozhodující okamžik, který předělí 
dějiny lidstva na éru existence církve, nevědí,  
co a jak dál.
Kdyby se zmrtvýchvstání odehrálo za bílého dne 
a před zraky tisíců Židů, měli by to mnohem jed-
nodušší: samotné vzkříšení by nemuseli dokazovat, 
pouze by vysvětlili, kdo Ježíš je a přidali k tomu 
vše, co s ním prožili, když byl ještě s nimi. Takto ho 
nikdo vstát z mrtvých na vlastní oči neviděl,  
vše se dozvídají pouze od těch, kteří našli v neděli 
ráno prázdný hrob, bez Ježíšova těla.
Aby se pohnuli z místa svého strachu, bylo zapotřebí 
víry. Buď doopravdy uvěří tomu, co jim Ježíš 
říkal (a mj. jim ohlašoval, že třetího dne po smrti 
vstane z mrtvých), a to bez možnosti jakéhokoli 
rozumového ověření či důkazu, anebo budou 
donekonečna tápat, jaký smysl má jejich život, který 
tak či tak skončí smrtí… Bez ohledu na to, zda ho 
prožijí v souladu s Božími přikázáními nebo je bu-
dou více nebo méně, tajně nebo veřejně porušovat.
Ježíšovo zmrtvýchvstání však nejen pro ně, ale 
i pro každého, kdo se stejným způsobem rozhodne 
naplno uvěřit tomuto prazvláštnímu jevu, 
přineslo nevídanou naději: pravý život není ten, 

který je omezen hmotným tělem, ale ten, který 
dává každému člověku samotný Bůh a který se 
po okamžiku smrti bude moct naplno projevit 
v přítomnosti Boží.
Není důvod pochybovat, že tomu tak bude: když 
Boží Syn dokázal přemoct smrt, má moc proměnit 
každou smrt v přechod do plnosti věčného života. 
Toho života, který v sobě nosíme v zárodku již od 
chvíle, když nás naši rodiče přinesli ke svátosti křtu, 
nebo když jsme se pro ni my sami rozhodli. Otevřel 
se tím v nás pomyslný „prostor“, v němž díky 
Ježíšovi a jeho svátostem můžeme žít vztah s Pánem 
Bohem. Tedy nejen po smrti, ale již nyní, nejlépe 
bezodkladně a dnes…
Vztah však nikdy není jednostranná záležitost.  
Vzájemnost se projevuje především blízkostí 
a hledáním dobra toho druhého. O tom, že Ježíš 
naše dobro nejen hledá, ale pro něj a kvůli němu 
daroval každému z nás úplně všechno, když oběto- 
val sám sebe za naši záchranu, můžeme přemýšlet 
pokaždé, když se podíváme na kříž. To, zda i my 
hledáme Boha a jeho dobro, se zase naopak proje-
vuje v reálných skutcích, které jsou (nebo nejsou) 
v souladu s Božími životními pravidly.
I život Boží v nás však může skončit a umřít. I život 
Boží v nás však může opět být vzkříšen Boží silou 
svátostí. Na rozdíl od vykoupení, které je za nás 
již obětováno, o našem vlastním zmrtvýchvstání 
rozhodujeme my sami, a to každou upřímnou 
svátostí smíření.

Vážení a milí farníci,
mnohým z vás bezpochyby neunikla soška zmrtvýchvstalého 
Ježíše, která je v této době položena na tzv. „hlavním oltáři“ 
v presbytáři. Celých padesát dnů od slavení velikonoční 
vigilie (tedy až do slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 
20. května 2018) tak budeme mít před očima zobrazení 

události, již nelze uchopit a pochopit lidským rozumem. Vždyť kdo kdy 
z lidí po své smrti opustil hrob a vrátil se zpět mezi živé?
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Milí farníci,
jsou to asi dva týdny, co jsem se odpoledne vypravil pro pár drobností do 
Ikey na Zličín. Bylo dusno, pod mrakem a cesta přeplněnou stoosmdesát-
kou mě docela uspávala. Když vtom ke mně najednou přistoupila vysoká 
blondýna, odhadem čtyřicetiletá, celá v bílém, včetně bot, a zeptala se mě: 
„Dobrý den, promiňte, já se zeptám úplně blbě. Já jezdím jenom autem… 

Čím dám řidiči znamení, že chci vystupovat?“

N
ež si stačíte pomyslet, že ta ženská 
byla úplně blbá, chci vyzdvihnout, 
že se vůbec zeptala!

Kolikrát se přesvědčujeme, že by bylo ku 
prospěchu věci se zeptat, ale zároveň se v nás 
silně ozývá, že to bude strašně trapné, že se 
nám někdo akorát vysměje, že si na nás budou 
ostatní ukazovat prstem a večer si o tom povídat 
s celou rodinou u večeře.
Paní poděkovala za odpověď, stiskla tlačítko 
„stop“, vystoupila, kde chtěla, a oba jsme 
pokračovali svou cestou. Hlavou se mi pak  
honily myšlenky, jestli bych se já v podobné si- 
tuaci zeptal. Přemýšlel jsem a došel k závěru, že 
dnes už asi ano, ale ještě před pár lety určitě ne.  
A pokud by autobus na zastávce na znamení ne-
zastavil, jel bych dál a na požadovanou zastávku 
bych se vrátil po svých. „Je to ale blbost,“ 
říkal jsem si v duchu, „vždyť o nic vlastně 
nejde.“ Musíme sice vykročit ze své komfortní 
anonymní zóny, ale odměnou nám je potom 
pokračování a ne „zbabělé“ vracení se na místo 
nevyřčené otázky s nutností hledat odpověď 
sám. Navíc s nejistotou kladného výsledku…

A taky mě napadlo, co by bylo s učedníky, 
kterých se Ježíš zeptal: „Co chcete?“, kdyby 
se nezeptali (vlastně primitivně): „Mistře, kde 
bydlíš?“ Byli by pak vůbec jeho učedníky?
Také by se asi jistý člověk nedozvěděl, jak má 
jednat, kdyby nesebral odvahu, nepřiběhl za 
Ježíšem a nezeptal se ho: „Mistře dobrý, co 
mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“
A jak se u hrobu, vlastně naivně, zeptala Marie 
Ježíše (v domnění, že je to zahradník), kam ho 
odnesl, s představou, že ho (sama) přenese.
Ta paní mi to odpoledne nevědomky nastavila 
zrcadlo a rázem se pro mě cesta autobusem 
změnila z tupého zírání oknem ven v roz-
jímání nad postavami z Písma, které se nebály 
zeptat. Nevzpomněl jsem si jistě na všechny, 
ale u všech jsem našel společného jmenovatele 
– všechny vyřčená otázka posunula na jejich 
cestě dál.
„Nebudu mít strach se ptát,“ říkám si. Vždyť 
třeba zrovna moje další otázka neposune dál 
jen mě, ale i toho, koho se zeptám…
Krásné jaro!

Michal

BOHOSLOVEC



KURÝR
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NEW YORK  
 Milí svatogothardští farníci, posíláme pozdravy  

z New Yorku. Navštěvujeme místa známá jen z vyprávění: 
Broadway, Times Square, Central Park, Harlem, Ground 

Zero, High Line. Je to ohromující. Směřujeme na jih do 
Virginie navštívit příbuzné a přátele. Na viděnou v Praze.

Katka a Honza Trlifajovi 

Ta akce vznikla tak trochu plánovaně, tak trochu spontánně. Několikrát jsem slyšel mezi našimi 
mladými, že nikdy nebyli na Řípu, ačkoli se o této bájné hoře učí již na prvním stupni základních 

škol. A několikrát jsem si také vzpomněl na dobu, kdy jsem coby roudnický farář spravoval 
i románskou rotundu sv. Vojtěcha a sv. Jiří na Řípu. A pak už jsem si dal jednu schůzku s vedoucím 

mládeže a vymysleli jsme akci pro svatogothardskou mládež a jejich (třeba i nevěřící) kamarády.
Na hlavním nádraží se nás nakonec sešlo docela požehnaně, celý den svítilo sluníčko a všichni jsme 
oplývali dobrou náladou. V ten den nám opravdu nic nechybělo. Věřím, že ta pohodová atmosféra 

bude vyzařovat i z několika fotek a společného pozdravu. 
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Milí farníci,
připadl mi úkol seznámit vás s posláním a prací 
ekonomické rady farnosti. Na takto malém 
prostoru je to prakticky nemožné, vyberu  
tedy spíš několik postřehů a zajímavostí.

Mnozí z vás jistě přemýšlejí o spojení slov 
ekonomika a církev a občas se někdo nechá  
slyšet, že jej ekonomické otázky nezajímají.  
Přesto je dobře, že farnost má své zástupce právě 
přes ekonomické otázky, jimž je nasloucháno.
Otci Milošovi (a jedním zástupcem i pastorační 
radě) se podařilo zajistit v pouhých čtyřech eko-
nomických radních velmi zajímavou směs lidí, 
představujících širokou názorovou základnu.

O témata k jednání ekonomické rady věru 
není nouze, zvláště ve farnosti, jako je ta 
naše. Příchodem faráře do farnosti se vždy 
věci rozhýbají, ale vtrhne-li do farnosti člověk 
nadaný organizačním talentem, a navíc tak 
činorodý, jako je otec Miloš, nasazené tempo je 
strhující. A i když se zdánlivě dějí jen malé věci 
a menší vylepšení, v pozadí probíhá rozsáhlá 
a náročná administrativní aktivita ohledně 
rekonstrukce fary. Náročnost tohoto procesu 
ale skutečně do hloubky ocení asi jen ten, kdo 

někdy podstoupil proces od základu  
rekonstruovat objekt v památkové zóně.

Jeden z ekonomicky velmi zdatných farářů, 
známý P. Jan Kornek z farnosti v Dubu nad 
Moravou, se nechal svého času slyšet, že 
s ekonomickou radou farnosti nejedná, protože 
mu k ničemu není. Ačkoliv by se otec Miloš 
díky svým rozsáhlým zkušenostem, znalostem 
i kontaktům mohl zařídit podobně, z jednání 
rady mám dojem, že nám je ochoten naslouchat, 
i když se snažíme oponovat a rozporovat navrho-
vané plány. Cílem však není tlumit aktivitu, ale 
najít případná slabá místa těchto plánů předtím, 
než se objeví ve skutečnosti. Objektivně je ale 
třeba říci, že otec Miloš nehovoří do větru a svůj 
dům staví na skále. Boží pomoc pak přichází 
znenáhla, ale o to účinněji.

Ekonomičtí radní byli jmenováni skoro přesně 
před dvěma lety, 5. června 2016. Když o uply- 
nulé době přemýšlím, stále více začínám mít 
pocit, že to já jako radní se vlastně mohu těšit 
z možnosti diskuse praktických ekonomických 
problémů z pozice a se zapojením víry. Kéž naši 
farnost i nadále nejen v ekonomických otázkách 
provází Boží požehnání!

Zatímco v historických knížkách (ale často ještě stále i v některých myslích 
veřejnosti) vystupuje pan farář jako neohrožený samostatný pán a hospodář, 
dnešní realita je zcela jiná. Kodex kanonického práva, který představuje 
nejvyšší zákoník katolické církve, nařizuje každému faráři, aby co  
nejdříve po svém nástupu do funkce jmenoval odbornou  
ekonomickou radu. Každé biskupství pak má  
vypracované stanovy ekonomických rad, podle  
nichž se řídí jak celé hospodaření farnosti, tak  
i každé zasedání ekonomické rady. 
Práci té svatogothardské rady přibližuje její zapisovatel 
Ing. Jan M. ŽĎÁREK, Ph.D. 

PŘEDSTAVUJEME
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PRO DĚTI



BIBLICKÝ  VEČER
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V biblickém výkladu jsme se dostali až k významné 
postavě židovských i křesťanských dějin, k praotci 
Abrahámovi. Vynořuje se někde v mezopotámském 
středisku pohanského náboženství, ve městě Ur, 
známém jako centrum uctívání měsíčního božství. 
Ve svém srdci slyší hlas, který ho volá, aby opustil 
všechno, své rodiště i příbuzenstvo a vydal se do 
neznáma: připojuje se k němu i jeho otec a bratr, 
jeho manželka a jejich služebnictvo. 
Důvod tohoto stěhování spatřuje Písmo Svaté 
v Abrahámově poslušnosti: právě tato vlastnost 
velkého izraelského patriarchy se stane příkladem 
pro celé generace věřících jak v linii starozákonní 

(židé), tak i v té novozákonní (křesťané).
Plně pochopit vše, co se v životě Abraháma 
odehrávalo, asi nepůjde nikdy: Bible nám 
nepředstavuje dějiny vyvoleného národa tak, jak je 
chápe moderní věda – zaměří se pouze na to, co je 
podstatné pro další rozvoj vztahu člověka k Bohu 
a bližší poznání vztahu Boha k člověku.
Tento měsíc budeme tedy číst, poslouchat  
a vysvětlovat si nejen tuto velkou biblickou postavu, 
ale i další, s nimiž se vedle Abraháma setkáváme: 
jeho manželku Sáru, synovce Lóta a tajuplného 
krále Melchizedeka, jenž při setkání s Abrahámem 
přináší na tu dobu neobvyklou oběť chleba a vína.    

DOPORUČENÉ ČTENÍ  
PRO SAMOSTATNOU PŘÍPRAVU: Gn 12–15.

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.

SCHÉMA 
A HARMONOGRAM 
VEČERA:
17:30 – mše svatá 
            (s úvodním slovem)
18:15 – prezentace na dané téma
19:00 – výklad vybraných textů
19:30 – předpokládaný konec 
             biblického večera

2. 5. 2018
ABRAHÁM A SÁRA

23. 5. 2018
ABRAHÁM 

A MELCHIZEDEK

9. 5. 2018
ABRAHÁM A LÓT

30. 5. 2018
SMLOUVA S ABRAHÁMEM
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HISTORIE

Další fotografie ukazuje kostel již v poválečné době, pravděpodobně v padesátých letech 20. století. 

Ačkoli byl nově postavený kostel sv. Gotharda v neděli 18. října 1801 slavnostně posvěcen 
pomocným pražským biskupem Václavem Leopoldem Chlumčanským z Přestavlk 

(1749–1830), rychlost prací (a pravděpodobně s tím související jejich snížená kvalita) se 
ukázala být problémem: už po osmi letech se na stavbě projevily závažné závady: ve zdech 

i na stropě se objevily trhliny a střecha kostela se povážlivě prohnula (farní kronika zmiňuje, 
že se „poněkud zkřivila“). 

Do Bubenče byl proto povolán profesor pražské německé techniky Georg Fischer, aby stavbu 
posoudil – ten nařídil uzavření kostela pro hrozící nebezpečí zhroucení a co nejrychlejší 
generální opravu. S tou započali místní farníci v roce 1810, tedy pouhých devět let po  

vystavění kostela, dohled nad opravou (a mírnou stavební úpravou oproti původním staveb-
ním plánům) převzal český architekt a císařský dvorní stavitel Josef Zobel (1746–1814). 

Podle jeho pokynů byly mj. zdi zabezpečeny železnými táhly, vazba střechy byla nově 
zhotovena a celý interiér kostela nově omítnut. Náš bubenečský kostel se stal jednou z jeho 

nejznámějších přestaveb a jednou z jeho posledních realizátorských prací. Zemřel  
v roce 1814 a je pohřben na Malostranském hřbitově v Praze.
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REKONSTRUKCE FARNÍ BUDOVY 

První pracovní schůzka a předání staveniště 
proběhlo v pondělí 23. dubna 2018 na 
svátek svatého Vojtěcha a v den, kdy byl 
v pražské katedrále pohřben kardinál 
Josef Beran, jehož tělo až doposud bylo 
pochováno v papežské kryptě římské 
baziliky sv. Petra.
Rekonstrukce je rozdělena na dvě části: 
spodní část budovy bude tvořit zázemí pro 
všechna farní společenství a různá setkávání: 
po zbourání nynějšího vstupu a garáží 
budou nově přistavěny prostory kanceláře 
a sociálního zázemí (WC s umývadlem) jak 
pro návštěvníky fary, tak pro návštěvníky 
kostela. Další důležitou místností v přízemí 
bude velký setkávací sál, posuvnými dveřmi 
propojený s přijímací místnosti, kde kněz 
bude moct pohovořit s těmi, kteří za ním 
na faru přijdou nikoli z úředních důvodů, 
ale na duchovní rozhovor nebo zařizovat 
pohřeb či návštěvy nemocného. Naproti se-
tkávacímu sálu bude vybudována kuchyň se 
všemi spotřebiči, které do kuchyňské linky 
patří. Velkou finanční položkou bude výmě-
na veškeré podlahy a repase oken, přičemž 
okna v zadním traktu budovy budou zcela 
předělána do původní barokizující podoby.
První patro se stane bytem bubenečského 
faráře a bude sestávat z kuchyně, ložnice 
a jednoho hostinského pokoje, včetně 
koupelny a záchodu. Toto patro již nepovede 
nad novými přístavky, tj. nad vstupním 
prostorem s kanceláří a nad sociálním 
zázemím farnosti.

Jako bonus by měl přibýt sklep, o jehož využití 
při jakýchkoli farních nebo rodinných oslavách 
členů farnosti bude rozhodovat pastorační rada.
Délka trvání rekonstrukce se odhaduje na 
devět měsíců a celková částka, s kterou 
vyhrála firma AMO výběrové řízení, se 
vyšplhala na 8.215.451,- Kč.
Na počátku celého odvážného plánu byl také 
můj příslib, že pokud náklady převýší 
3,5 milionu Kč, zbývající část se pokusím 
zaplatit z jiných zdrojů. Proto již déle než 
rok pracuji na tom, aby naše farnost získala 
dotaci z evropských fondů, a to konkrétně 
z programu Praha – pól růstu, který pamatuje 
na budování nebo adaptaci komunitních 
center. Ve spolupráci s firmou Cyrrus 
Advisory a EU Legal Advisory byla provedena 
a připravena tzv. studie proveditelnosti a více 
než osmdesátistránková žádost momentálně 
čeká na své (snad kladné) vyřízení.
Jelikož se však nebude jednat o celkovou 
částku opravy, ale pouze o její část, nadále 
prosíme o finanční výpomoc každého, kdo se 
cítí být součástí našeho společenství a nečiní 
mu problém jednou za čas nebo pravidelně 
na náš farní účet poukázat sebemenší 
příspěvek. A rovněž prosíme o modlitbu, 
bez níž by celá tato akce byla skutečným 
bláznovstvím. Díky vám a vaší důvěře však 
můžeme směle plánovat a realizovat i další 
užitečné akce, a to nejen do kamenných zdí 
našich budov, ale především do lidských 
životů, které rovněž často potřebují pomoc 
a naši (často i finanční) podporu.

Konečně je rozhodnuto – po dlouhých administrativních průtazích  
a několika kolech výběrového řízení, kdy se prvního kola nezúčastnila ani 
jedna stavební firma a v prodlouženém druhém byla další vyloučena, jsme 
se dočkali názvu firmy, která se zhostí úkolu rekonstrukce barokní fary  
na komunitní (farní) centrum a byt faráře.
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29. Když se v církvi čte Písmo svaté, Bůh sám 
mluví k svému lidu a Kristus, přítomný svým 
slovem, hlásá radostnou zvěst.
Čtení Božího slova je velmi důležitý liturgický 
prvek, a proto mu mají všichni uctivě naslouchat. 
I když Boží slovo ve čteních z Písma svatého 
směřuje ke všem lidem v kterékoli době a je jim 
i srozumitelné, jeho plnější pochopení a účinnost 
je podporována živým výkladem, tj. homilií jako 
součástí liturgického úkonu.

Modlitby a jiné části příslušející knězi
30. Mezi částmi, které jsou určeny knězi, na 
prvé místo patří eucharistická modlitba, která 
je vrcholem celého slavení. Dále jsou to tyto 
modlitby: vstupní modlitba, modlitba nad dary 
a modlitba po přijímání. Kněz, stojící v čele 

shromáždění a představující osobu Kristovu, 
se těmito modlitbami obrací k Bohu jménem 
všeho svatého lidu a všech přítomných. Právem 
se jim proto říká »předsednické modlitby«.
 
31. Rovněž přísluší knězi, který předsedá 
shromáždění, pronášet některé úvodní výzvy 
stanovené v samotném obřadu. Tam, kde to ru-
briky stanoví, může je celebrant poněkud upra- 
vit, aby odpovídaly chápání účastníků; ať však 
dbá na to, aby byl vždy zachován smysl úvodní 
výzvy uvedené v misálu, a ať ji vyjádří jen něko-
lika málo slovy. Předsedajícímu knězi přísluší 
také řídit bohoslužbu slova a udělit závěrečné 
požehnání. Dále může několika slovy uvést 
věřící po úvodním pozdravu a před úkonem 
kajícnosti do mše toho dne, před čteními do 
bohoslužby slova, před prefací do eucharistické 
modlitby, nikdy ovšem v samotné eucharistické 
modlitbě, a uzavřít celou posvátnou činnost 
před propuštěním shromážděných.

SLOVO KE MŠI SVATÉ

Mše svatá není a ani se pro nikoho nesmí stát pouhou formální záležitostí: 
vždyť v ní se propojuje společenství věřících lidí se skutečně živým Kristem, 
proto by přítomné shromáždění už ze své podstaty mělo být společenstvím, 

z něhož je cítit láska, vzájemná úcta a obětavost.
Zvláště, když si uvědomíme, že mše je tvořena ze dvou částí, přičemž obě 

nás mohou proměňovat: v první části posloucháme nejen lidské, ale vskutku 
Boží Slovo a druhá část je zpřítomněním trvalé oběti Ježíše Krista, jenž může 

proměnit i nás, pokud se mu k proměnění dokážeme nabídnout.  

II. RŮZNÉ PRVKY MŠE
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA 
A JEHO VÝKLAD
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Májové pobožnosti
Zvláštní zasvěcení měsíce května Panně Marii 
můžeme sledovat již od středověku, od  
17. století jsou již známé tzv. májové pobožnos-
ti, které byly součástí lidové zbožnosti zejména 
na vesnicích, kde se nekonaly mše každý den. 
Lidé se shromažďovali nejčastěji u mariánských 
soch nebo kapliček, kde se střídaly modlitby 
a písně s mariánskou tematikou. Poslední století 
tato forma lidové zbožnosti sice na většině 
území Evropy již zanikla, nicméně se chceme 
aspoň jednou týdně zamyslet nad některou 
vlastností Panny Marie a pomodlit se společně 
nějakou mariánskou modlitbu. Mariánští ctitelé 
jsou tedy zváni do kostela sv. Gotharda každý 
pátek v 17:00 (tj. 11., 18., 25. května 2018).

Pouť ke svatému Gothardu
Patronem naší farnosti je pravděpodobně již 
od jejího založení svatý Gothard (960–1038), 
opat několika benediktinských klášterů a biskup 
z Hildesheimu. Jeho úctu přinesli do českých 
zemí právě benediktini z Niederaltaichu, kteří 
zde zakládali své dceřiné kláštery.  
Poutní slavnosti jsou příležitostí k setkání  
nejen farníků navzájem, ale i jejich přátel  
a hostů. Nejvzácnějším hostem letošní poutě je 
bývalý svatogothardský administrátor a nynější 
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Ostatní 
hosty si již můžeme pozvat my sami. A to nejen 
na (v tento den jedinou) mši svatou v neděli  
6. května 2018 v 10:30, ale následně i do 
farního stanu vedle kostela, kde bude následovat 
pohoštění, které si sami předtím připravíme.  
 
Příprava rodičů ke křtu dítěte
Narození dítěte do rodiny je vždy velkou 
událostí, která změní koloběh každodenního 
života jak rodičů, tak i sourozenců. Obvykle 
se proto celá rodina na narození nového člena 
rodiny připravuje již několik měsíců předem; 
stejně tak je potřebná příprava věřících rodičů 

na křest jejich dítěte, které chtějí přivést do 
konkrétní církve, do konkrétního farního 
společenství. Je proto určitě lepší a klidnější, 
když tuto přípravu absolvují oba rodiče ještě 
v těhotenství. Ať už je to tak, anebo se na 
přípravu dostanou až po narození dítěte, mají 
možnost přijít na faru v neděli 20. května 
2018 v 17:00.

Přijímání do katechumenátu
V dubnu začala pravidelná setkávání tzv. 
hledačů, tj. dospělých lidí, kteří i v dnešní 
době hledají víru, Boha nebo smysl života 
či sami sebe. Někteří z nich nejsou vůbec 
pokřtěni a o křtu docela vážně uvažují. Pokud 
se rozhodnou, že by křest chtěli přijmout již 
v příštím roce o Velikonocích, může je kněz 
i s ostatními farníky doprovodit do pražské 
katedrály, kde je slavnostně uvede do kate-
chumenátu sám pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka. Stane se tak v sobotu 19. 
května 2018 v 16:30.

Noc kostelů
Stalo se to již tradicí: jednou ročně se na noc 
otevírá většina křesťanských chrámů v České 
republice, aby nabídla své prostory k prohléd-
nutí různým návštěvníkům, kteří se v kostelích 
mohou seznámit nejen s jejich historií, ale  
i s doprovodným programem, který připravila 
místní farní komunita. Pokud se v tuto noc 
nebudete toulat po Praze a prohlížet si jiné 
kostely, přijďte do toho našeho, abyste zde po-
mohli s organizací a vítáním příchozích. Anebo 
upečte nějakou sladkou či slanou dobrotu, 
kterou jim pak nabídneme venku při východu, 
než opustí náš kostel a naši farnost. Noc kos-
telů se letos koná v pátek 25. května 2018.
Prosíme všechny farníky, ochotné se podílet 
na organizaci, aby se neprodleně hlásili na 
e-mailové adrese dynybylova@seznam.cz.

AKTIVITY MĚSÍCE
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Informace o aktuálním stavu rekonstrukce farní budovy a dalších opravách v naší farnosti 
naleznete na straně 9.  

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; e-mail: farnost.bubenec@gmail.com; 
IČ: 61380288; č. účtu: ČS 201333389/0800; farář: P. Miloš Szabo; mobil: 731 625 968

AŽ DO ODVOLÁNÍ VŠECHNY AKTIVITY (KROMĚ BOHOSLUŽEB) 
PROBÍHAJÍ V KLUBOVÝCH MÍSTNOSTECH DEJVICKÉHO SBORU CČE 

NA ADRESE: DR. ZIKMUNDA WINTRA 15! 

čtvrtek 14:00 - 16:30

MŠE SVATÉ  
V KOSTELE SV. GOTHARDA

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI

AKCE MĚSÍCE

zkouška sboru pondělí 18:30 
úklid kostela úterý 8:00
modlitba růžence úterý 17:00
biblický večer   středa 17:30
zpovídání úterý, středa, čtvrtek 
 30 minut přede mší

náboženství dětí  
pondělí 15:45 (4.–8. roč. ZŠ)  
úterý 16:00 (3. roč. ZŠ)
čtvrtek 16:30 (1. a 2. roč. ZŠ)

  3. 5.  svátek sv. Filipa a Jakuba (6:30) 
  4. 5.  prvopáteční výstav Eucharistie 
 (17:00)
  6. 5.  poutní slavnost sv. Gotharda (10:30) 
10. 5. slavnost Nanebevzetí Páně (6:30)
13. 5.   sbírka na pražskou arcidiecézi 
 (9:00, 10:30)  
13. 5.   příprava k biřmování – 5 (15:00)
13. 5.    příprava rodičů ke křtu dítěte(17:00)
16. 5.  svátek sv. Jana Nepomuckého  
 (17:30) 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

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

výše darů na rekonstrukci v březnu 2018: 154.195.- Kč

19. 5.   biskupské svěcení 
 Mons. Z. Wasserbauera (10:00) 
19. 5.   přijímání do katechumenátu (16:30)
22. 5.   příprava k manželství – III. (18:30)  
24. 5.  svátek Ježíše Krista  
 nejvyššího kněze (6:30)
25. 5.  Noc kostelů (17:00–23.30)
27. 5.  slavnost Nejsvětější Trojice 
 (9:00, 10:30)
31. 5.  slavnost Těla a Krve Páně 
 (9:00, 10:30)

WEB: www.farnostbubenec.cz;          : Farnost Bubeneč

EKONOMICKÉ OKÉNKO


