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GOTHARD
měsíčník bubenečské farnosti

FARNOS+
BUBENEČ

SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,
když se v mé domovské farnosti na Slovensku,
kde jsem žil s rodiči, blížil svátek svatého Jana
apoštola, už jsme dopředu věděli, o čem pan farář
bude mluvit. Pokaždé jsme slyšeli, že když byl
tento Ježíšův milovaný učedník již starý, lidé,
kterým kázal, ho přesvědčovali, aby jim řekl i
něco jiného než pořád dokola to samé, že se mají
milovat. A on jim na to podle tradice měl
odpovědět, že pokud se budou milovat navzájem,

plní to nejdůležitější poslání, kterým je Ježíš na
světě pověřil.
Je to pár dnů, co mě jeden z farníků před
kostelem zastavil a vytkl mi, že mluvím příliš
o společenství, ale málo o Pánu Bohu. Jako
obvykle, i nyní jsem přemýšlel nejen nad tím, zda
má či nemá pravdu, ale i nad tím, zda je tato
výtka na místě a zda nemám ve svých promluvách
a přímluvách něco změnit. Nedošel jsem zatím
k žádnému závěru. I proto, že to nechci odbýt
mávnutím rukou, případně sebevědomým
prohlášením, že to, co dělám a o čem mluvím, je
zkrátka správně.
Rád bych však přiblížil a vysvětlil důvod, proč
tolik kážu o vzájemnosti (tedy ani ne o lidském
společenství), našich vztazích a komunikaci.
Trochu to souvisí i s výše zmíněným svatým
Janem. Bezesporu patřil k těm, kteří si Ježíšovo
slovo velmi dobře pamatovali, protože ho s ním
pojilo silné pouto přátelství a blízkosti. Na
vlastní oči však zároveň viděl, čeho byli schopni
věřící lidé, přesvědčeni o tom, že mají pravdu a že
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se vedle nich objevil někdo, kdo tu Boží pravdu
křiví, špatně vysvětluje, a dokonce za sebou svedl
mnoho jejich souvěrců. Měli teorii, měli pravdu,
jako Židé se dokonce mohli chlubit i tím, že mají
Boží Slovo.
Přesto v úsilí o čisté a věrné zachování pravdy ani
nepostřehli, že ztratili to podstatné, co dal Bůh
člověku, když ho stvořil „ke svému obrazu“. Bůh
je láska a jedině člověk je schopen milovat nejen
přirozenou, lidskou láskou, ale i tou Boží. Proto
Ježíš na jedné straně jednoznačně odmítl, že by
přišel zrušit morální zákon, pravidla Desatera,
Starou smlouvu s Izraelity, ale na straně druhé ji
naplňuje něčím novým a nevídaným: jinými
vztahy, jinou komunikací, než na jakou byli
zvyklí. Přikazuje jim (tedy nejen radí), že se musí
učit opravdu milovat jako Bůh. Zkrátka musí. I
ty, kteří jim ubližují. I ty, kteří nepatří mezi jeho
učedníky. I ty, kteří jim nic nedají, nepůjčí,
dokonce se s nimi odmítnou bavit.
A toto je evangelium – jedině v této nové
komunikaci se můžeme promilovat do nebe, do
věčného života, do společenství svatých (tedy
nikoli se svatými, jak si tuto pravdu víry někteří
vysvětlují). A proto tolik mluvím o tom, že je
fajn, když máme mír, relativní dostatek
prostředků, útulný kostelík a nově opravenou
faru, abychom se mohli učit naplňovat toto
Ježíšovo slovo. Na různých akcích a aktivitách,
kde se těšíme jeden na druhého a kam třeba
jednou budeme moct pozvat i další hledající lidi.
Aby zažili nejen teorii o křesťanství, ale i jeho
skutečnou realizaci.
Hned na začátku října (v sobotu 5. 10.) se
můžeme sejít na velké podzimní brigádě, kde
kromě tolik potřebné práce se opět můžeme
o něco lépe poznat, a hned první říjnovou středu
začíná opět pravidelné (pro někoho možná
občasné nebo nepravidelné, což vůbec nevadí)
poznávání Božího Slova.
Obojí (teorie Božího Slova i praxe vzájemných
vztahů) je důležité. Abychom ani dnes
v přesvědčení, že hájíme Boží zájmy, nevyhnali,
nepomluvili, nebo dokonce neodsoudili na smrt
někoho, kdo bude jiný, než jsme my. Stejně jako
hluboce věřící Židé kdysi samotného Ježíše…

BOHOSLOVEC

Milí farníci,
moc Vás všechny zdravím z Irska! Pomalu se tu
rozkoukávám a jsem zvědav, co celý ten rok
přinese. Během prvních čtrnácti dnů zde trávíme
spolu čas my, kteří jsme tu noví. Místní, co
nastupují do prváku, a my, co už sice máme
nějaký rok formace za sebou, ale domov máme
jinde. Je nás tu tak docela pěkná směska: Irové,
dva Češi, Němec, Srílančan, dva Kamerunci a
jeden Ukrajinec. Ostatní dorazí v polovině září.
Věnují se nám tři místní seminární představení a
musím říct, že perfektně. Také se tu výborně
vaří. Zkrátka si tu není na co stěžovat ;-).
Zmíněné první dny jsou naplněné společnou
modlitbou, přednáškami, zamyšleními a vším
možným, co nám pomůže v zabydlení se na
dobu, kterou tu máme spolu strávit. Škola
vypukne 23. září.
Během volného osobního času se snažím
poznávat město a okolí a také makat na
angličtině, abych ostatním nejen rozuměl, ale
abych také už mohl co nejdříve prožít mši bez
textových pomůcek.
Pokojík mám útulný s výhledem do parku. Na
nástěnce mám fotky z farních akcí (díky, Kubo a
Vojto, za ně!), tak není den, kdy bych tu na Vás
nevzpomínal a nemyslel.
Přeju Vám krásný podzim!
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KURÝR

JINDŘICHUV HRADEC /CZ
Pozdrav z Jindřichova Hradce.
Thea

FATIMA /PT
Máme se tu krásně, moc jsme si užili výlet do Fátimy.
Chodíme na výlety a na pláž. Pozdravy také pro všechny farníky.
Teo, Gabriel, Honza (Hellerovi)

BAŠKA VODA /HR
Milí farníci! Krásný pozdrav z Chorvatska zasílá
Helena, Štěpán a Natálka Dachovských

RAMSAU /AT
Posílám pozdrav ze zasněženého Dachsteinu.
Mají tu nádherné ferratové cesty, ale i tak se těším
na návrat do Bubenče, kde se s vámi cítím jako doma.
Terka Neradová

VYSOKÉ TATRY /SK
Slavkovský štít s křížem a Gerlach v obláčku. U Ave Maria se přidali
i Poláci a Slováci, tak to bylo mezinárodní. Pozdravujeme.
Petr a Kuba (Gregerovi)
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KURÝR
MARIÁNSKÁ TÝNICE /CZ
Srdečný pozdrav z prázdninového výletu celému
farnímu společenství posílají
M a R Kroneislovi a Slávek (syn), Dáša (dcera) Vojta (zeť),
Tom, Veronika, Barbora, Benedikt (vnuci)

NERATOV /CZ
Drazí farníci! Zdravíme vás z Orlických hor.
Dříve jsme tomu říkávali dovolená.
Nyní je to spíš krycí název pro „týden mimo domov“,
v rámci něhož hlídáme, krmíme, kojíme, přebalujeme,
odpovídáme na dotazy „kdy už tam budem?“,
řešíme šarvátky a nakonec sami vyčerpáním usínáme.
Ale jinak je tu krásně! Uchvátilo nás poutní místo Neratov.
Zdraví Honza, Eva, Adámek, Barborka a Terezka Kličkovi

BALT /PL
Zdravím vás z dovolené v Polsku. Ač jsou zdejší kostely
četné a krásné, žádný se zcela nemůže vyrovnat naší farnosti.
Doufám, že vás můj pozdrav potěší a že i vy si užíváte léta.
Těším se na brzké shledání v Bubenči.
Vojta Greger

TORONTO /CA
Posílám celé farnosti mnoho pozdravů a vzpomínek z Kanady.
L. Voctová s rodinou

Chcete-li i vy napsat ostatním farníkům, posílejte
pohledy /Krupkovo náměstí 32/6, 160 00 Praha 6
MMS /+420 731 625 968
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BIBLICKÝ VEČER

2. 10.
JOSEF V POTIFAROVĚ
DOMĚ

Josef žil v domě svého egyptského pána. A
jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že
všechno, co dělá, Hospodin provází zdarem.
Tak si Josef získal jeho přízeň a směl mu
přisluhovat. Dokonce ho ustanovil správcem
své domácnosti…

Zdá se, že se Josefovi v Egyptě začíná dařit. Takto si také Židé (stejně jako ostatní okolní národy)
představovali přízeň Boha. Projevuje však Bůh svou lásku a přízeň tím, že se jeho lidem všechno daří?
V Josefově životě nastává náhlý zvrat: vše se změní v okamžiku, kdy se o krásného mladíka začne zajímat
Potifarova manželka a začne ho svádět.

Genesis 39

9. 10.
JOSEF VE VĚZENÍ

Jedné noci měli oba (číšník i pekař) sen –
každý z nich měl určitý smysl pro číšníka a pro
pekaře egyptského krále, dva vězně v žaláři.
Když k nim Josef ráno přišel, viděl, že jsou
rozrušení.

Do Josefova příběhu se vrací sny, tentokrát však již Jakubův ztracený syn nevystupuje jako ten, který
sny má, ale ten, který sny vykládá. Spoluvězni jsou vysoce postaveni faraonovi služebníci a do žaláře se
dostali proto, že se na ně faraon rozhněval. Osud těchto dvou mužů je v rukou faraona, osud Josefa však
nadále zůstává v rukou Hospodina. Na rozdíl od nich zůstane dál ve vězení.

Genesis 40

16. 10.
FARAONOVY SNY

Minula dvě léta a faraon měl sen. Stál u Nilu.
Najednou z Nilu vystoupilo sedm krav. Byly
pěkné na pohled a vykrmené. Začaly se pást
na mokřině. Za nimi vystoupilo sedm jiných
krav. Byly ošklivé na pohled a vyhublé.

Už první věty této kapitoly naznačují symboliku: Nil je řekou, představující falešné božstvo (pro Židy,
kteří žili v těsném sousedství Egypťanů, to byla důležitá záležitost: je pravý Bůh ten jejich, anebo ten
„mocnější“, v kterého věří Egypťané?). Sedm krav není náhodné číslo (sedm bylo i dnů v jednom
týdnu), jakož ani to, že byly krásné na pohled (vzpomenete si ještě na stejný výraz na začátku Bible?).

Genesis 41

23. 10.
PRVNÍ CESTA DO
EGYPTA

Josef byl správcem země. Právě on prodával
obilí všem obyvatelům. Jeho bratři přišli a
hluboce se mu poklonili. Když je Josef uviděl,
hned je poznal, ale choval se k nim cize…

Obsah faraonových snů se naplnil a Josef se v Egyptě opět dostává do výjimečné pozice: dokonce se mu
daří ještě víc než předtím v domě Potifara. Lidská moc nad druhými lidmi je velkým pokušením.
Podlehne mu i Josef? Je projevem jeho pýchy a touhy po pomstě skutečnost, že se nehlásí ke své
(hebrejské) rodině, když jeho bratři přicházejí prosit o obilí, jelikož jim hrozí hladomor?

Genesis 42

30. 10.
GENESIS 39-42
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Společné úvahy nad uvedenými biblickými texty, myšlenky,
otázky, vzájemné sdílení. K samostatné práci nad biblickými
texty pomůže výklad předchozích týdnů.

Večer vede Patrik Benda

MŠE SVATÁ

Mešní písně
V minulosti až do nedávna se národy od sebe odlišovaly i vlastní tradicí, a to zejména v lidových
zvycích a písních. Dnes jsme svědky opačných tendencí: i když na různých soutěžích vystupují
představitelé jednotlivých států, převládá snaha o univerzální kulturu využíváním jednoho (obvykle
anglického) jazyka a srovnání technických úrovní jednotlivých národů na jednu jedinou.
V liturgii tomu bylo rovněž donedávna jinak:
každý národ si uchovával vlastní písně a vlastní
hudbu, a to i přesto, že se katolická církev snažila o
sjednocení všech národů a tradic jedinou
liturgickou formou s jediným (latinským) jazykem.
Pokyny k užívání mešní knihy a k prožívání mše
vedou k vyvážení různých extrémních názorů:
mešní písně mají odrážet jak místní kulturu, tak i
aktuální dobu, přičemž rozhodujícím prvkem je
text, který by měl být v souladu s tím, co se při mši
právě odehrává.
V této tendenci by ale neměla zaniknout tradice
gregoriánských chorálů a latinských písní, proto
tam, kde je to vhodné a možné, by tento zpěv měl
být podporován.
Proto zkusíme o prvních nedělích v měsíci spolu
s latinským recitováním modlitby Páně (Pater
noster) na závěr mše zpívat také latinskou
mariánskou antifonu. A v příštím roce obohatit
mešní zpěvy a písně různými formami podle toho,
kdo patří mezi naše farníky (pěvecký sbor, operní
zpěvy, varhanní preludia, kytarové skladby…?)
Pokračování Všeobecných pokynů
k římskému misálu:
Gesta a držení těla
42. Gesta a držení těla u kněze, jáhna,
přisluhujících i lidu mají směřovat k tomu,
aby celá bohoslužba vynikala krásou a
vznešenou jednoduchostí, aby byl chápán
správný a plný význam jejích jednotlivých
částí a aby byla podporována účast všech.
Je tedy třeba věnovat pozornost spíše
tomu, co stanoví tyto Všeobecné pokyny
a předávané zvyklosti římského obřadu
a co přispívá k společnému duchovnímu
prospěchu Božího lidu, než soukromému
sklonu či názorům.
Stejné držení těla, které mají zachovávat
všichni účastníci, je znamením jednoty členů
křesťanského společenství shromážděného

k posvátné liturgii. Vyjadřuje totiž smýšlení
i city účastníků a podporuje je.

43. Věřící ať stojí od začátku vstupního
zpěvu nebo od chvíle, kdy kněz přichází
k oltáři, až ke vstupní modlitbě včetně,
při zpěvu Aleluja před evangeliem a při
četběevangelia,přivyznánívíryapřímluvách,
od výzvy před modlitbou nad dary Modlete
se, bratři a sestry (nebo Modleme se, aby
Bůh přijal) až do konce mše s výjimkou
toho, co bude řečeno dále.
Ať sedí při čteních před evangeliem a
responsoriálním žalmu, při homilii a přípravě
darů; a podle okolností též při posvátném
mlčení po přijímání.
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PRO DĚTI
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PŘEDSTAVUJEME

Modlitba růžence
Už svatý Benedikt z Nursie na přelomu 5. a 6. století věděl, že v životě křesťana je důležité vyvážení práce
a modlitby. Tomu, kdo dává přednost pouze práci a zanedbává modlitbu, nejen hrozí vyhoření, ale může
se z něho stát do sebe zahleděný „dobrý člověk“, který zkrátka hodně umí a hodně dělá. Tomu, kdo dává
přednost pouze modlitbě a zanedbává práci, hrozí duchovní pýcha, v níž se rovněž bude považovat za
dokonalejšího a „duchovnějšího“, než jsou ti ostatní.
Proto je i v naší farnosti důležitý nejen výčet různých aktivit a společenství, ale i modlitba. Ta, která se
odehrává každé úterý před večerní mší, je navíc zaměřena na lásku k otci Michalovi Kimákovi, který naši
bubenečskou farnost určitě stále doprovází. I když jeho mysl je u Pána Boha a mezi námi zůstává jen jeho
bezvládné tělo. O pravidelnou modlitbu růžence se spolu s Karlem stará jeho manželka.
Ludmila Žižkovská.
Už několik roků se každé úterý přede mší svatou (od 17.00)
v kostele sv. Gotharda modlíme růženec. Jak víme, modlitba
růžence je modlitba rozjímavá, při níž uvažujeme o událostech
z Ježíšova života a prosíme o přímluvu Panny Marie – „Potěšení
zarmoucených“, „Pomocnice křesťanů“. Tuto modlitbu se věřící
modlí už od středověku, traduje se, že na vzniku modlitby růžence
se podílel sv. Dominik, a také 7. října se slaví svátek Panny Marie
Růžencové, který ustanovil papež Pius V. na památku vítězství
křesťanů v bitvě u Lepanta roku 1571.
Modlitby růžence, obvykle přede mší svatou, se konají v řadě
kostelů a také v našem kostele jsme se v minulých letech přede mší
svatou růženec modlili. V současné době se modlíme tajemství
bolestná za otce Michala Kimáka, bývalého administrátora u Sv.
Gotharda, předchůdce otce Miloše. V pět hodin odpoledne se
tedy scházíme já s manželem Karlem, naše „zástupkyně“ Marie
Bílková a většinou stejná skupinka věřících, pravidelně k nám
také přichází dvojice věřících od sv. Matěje. S radostí uvítáme další farníky či zájemce o tuto modlitbu,
při níž se můžeme zklidnit, odpočinout od všedních starostí, rozjímat společně a tím se připravit na
následující mši svatou.
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AKTUALITY
Biblický večer

Sbírka dětského oblečení

/2., 9., 16., 23. a 30. 10.
Každou středu večer se zhruba na hodinu a půl
může kdokoli přidat ke skupině farníků, kteří
postupně čtou Písmo Svaté a poslouchají výklad
spojený s reáliemi doby, v níž Písmo vznikalo, a
s významem starých hebrejských terminologií.
Naposledy jsme skončili u potomků Jakuba, jehož
jméno Hospodin proměnil na Izrael. Juda zhřešil
se svou vlastní snachou, kterou předtím nejdříve
oklamal, a Josef byl vlastními sourozenci prodán
do otroctví v Egyptě. Může Bůh bdít i nad
takovým lidem a chránit ho? Biblický večer začíná
vždy po mši svaté na faře v 18:15.

/13. 10.
Začíná podzim a krátce poté zima – ne každý
člověk je však na tato chladná a sychravá
roční období připraven. Ať už vlastní vinou,
nebo v důsledku těžkých životních situací se
ocitají v nouzové situaci i matky s dětmi,
umístěné v různých azylových a charitních
domech. Jeden z nich si vybrala i naše farní
charita, která v tuto neděli pořádá sbírku zimního
oblečení pro děti do 6 let a jejich matky.
Čistě vyprané a poskládané oblečení je možné
přinést na faru v neděli 13. října po obou
mších svatých do 13. hodiny, kdy bude oblečení
odvezeno.

Výstav eucharistie

Biřmování

/4. 10.
Naši předkové se nepouštěli do žádného
díla a žádné důležité práce, aniž by si vyžádali
Boží požehnání. Než začali bydlet v novém
domě, kněz jim příbytek přišel požehnat,
než se začalo osévat pole, modlili se spolu
v kostele při tzv. prosebných dnech. Žehnalo
se mladé víno, ale i stáje a dobytek.
Společnou modlitbou začínali žáci a studenti
nejen každý školní rok, ale dokonce každé
školní vyučování. V Bubenči je na začátku
každého měsíce v první pátek v 17 hodin
na půl hodiny vystavena Eucharistie, před
niž může kdokoli přijít, posedět, pokleknout
a předložit cokoli ve svém srdci Ježíšovi
k požehnání.

/20. 10.
Po křtu je to druhá významná svátost, zanechaná
Ježíšem pro všechny, kteří jsou již pokřtěni
a chtějí být ve světě dobrými a silnými svědky
své víry. Slib, učiněný apoštolům, že jim pošle
svého, Božího Ducha, aby toto poslání zvládli
i za cenu utrpení a pronásledování, splnil
na padesátý den po svém vzkříšení. Od té
doby stejnou svátost Ducha Svatého udělovali
apoštolové. Jeden z jejich nástupců, pražský
biskup Václav Malý, přijde do kostela sv.
Gotharda udělit biřmování třem našim farníkům.
Jana, Jitka a Jakub vás srdečně na tuto slavnost
zvou. V tuto neděli bude pouze jediná mše
svatá, a to v 10:30!

Společná modlitba růžence

Misijní neděle

/11., 18. a 25. 10.
Původ modlitby růžence je připisován svatému
Dominikovi, jemuž to měla zjevit Panna Maria
v roce 1214. Vložení rozjímavých tajemství
z jejího života a ze života Ježíše je spojováno
s kartuziánem Dominikem Pruským na počáteku
15. století. Tak, jak známe tuto modlitbu
dnes, ji zavedl papež Pius V. v roce 1569.
Poslední změnu zavedl papež Jan Pavel II.
v roce 2002, kdy k dosavadním třem tajemstvím
(radostné, bolestné a slavné) přidal ještě tajemství
světla. Říjen je odedávna měsíc zasvěcený této
modlitbě, a tak kromě rodin a různých společenství
se můžeme růženec modlit společně i v kostele
každý říjnový pátek v 17 hodin.

/27. 10.
Třetí neděli v říjnu církev slaví misijní neděli
– je to den, kdy se spolu s ostatními věřícími
modlíme za ty národy, které ještě neznají
křesťanství nebo kde křesťané prožívají i v dnešní
době útisk, nesvobodu a pronásledování. Finanční
sbírka, která je v tuto neděli vysbíraná při
mších v našich kostelích, je prostřednictvím
Papežského misijního díla v každé zemi předána
kompetentním orgánům, které řídí katolické
misie ve světě. Z důvodu udělování biřmování
v naší farnosti zmíněnou neděli se uskuteční
sbírka na misie o týden později při obou
mších svatých.
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HISTORIE

Další mobiliář kostela
Varhany v kostele sv. Gotharda postavil v roce 1908 varhanář sídlící
v nedalekých Holešovicích, Josef Hubička, původně pracující pro
smíchovskou firmu Šifner (Schiffner), založenou roku 1892.
Varhanní prospekt je trojvěžový s převýšenou střední částí, kterou
završuje rozťatý fronton, do něhož je vsunuta dekorativní váza. Boční
věže varhan zakončuje řezba s motivem lyry.
Za zmínku také stojí socha svatého Josefa umístěná v lodi vpravo na
konzole. Jde o dílo z počátku 20. let 20. století vytvořené
pravděpodobně Františkem Charvátem, jehož jméno bylo zmíněno již
v předchozích číslech Gotharda. Aktuálně je socha, především její
sokl, napadena červotočem a vyžaduje akutní ošetření.
Ve věži kostela se nachází dvojice zvonů, pojmenovaných Svatý
Gothard a Panna Maria. Předchozí zvony z roku 1870, z nichž jeden
věnovali majitelé Císařského mlýna a druhý manželé Karel a Anna
Bellmannovi, majitelé bubenečské papírny a zároveň členové známé
zvonařské rodiny, byly zrekvírované jeden v první a druhý v druhé
světové válce. Stávající zvony byly ulity v roce 1952.
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Akce měsíce
výstav Eucharistie /17:00
4. 10.
velká podzimní brigáda /od 9:00
5. 10.
křest Jeremiáš Podojil /9:00
6. 10.
křest Viktor Páv /10:30
6. 10.
příprava na biřmování IX /15:00
6. 10.
8. 10.
příprava na manželství III /18:30
13. 10.
sbírka oblečení pro Azylový dům /do 13:00
20. 10.
posvícení a biřmování /10:30
27. 10.
sbírka na misie /9:00,10:30
Mše svaté
v kostele sv. Gotharda
úterý
17:30
středa
17:30
čtvrtek
6:30
pátek
17:30
neděle
9:00 a 10:30
Úřední hodiny v kanceláři
a otevřený kostel
středa
15:00–17:30

Pravidelné aktivity
zpovídání
úklid kostela
zkouška sboru
modlitba růžence
biblický večer

30 minut přede mší (kromě neděle)
úterý 8:00
pondělí 19:00
úterý 17:00
středa 18:15

Náboženství dětí
skupina A
skupina B
skupina C
skupina D

úterý 15:00
úterý 16:00
středa 15:15
úterý 17:30
středa 16:15

Ekonomické okénko
Na splacení všech faktur souvisejících s rekonstrukcí fary si farnost v dubnu
2019 půjčila 2.500.000.- Kč, díky obětavosti farníků, kamarádů, přátel a
známých proběhla v květnu akce „Tisíckráte tisíc“, takže k 30.6.2019
mohlo být splaceno již 1.500.000.- Kč.
Na zbývající jeden milion korun se sbíráme všemi třemi (níže uvedenými)
způsoby. Uživatelé internetového bankovnictví mohou využít i zde
umístěný QR kód, v němž je předvyplněné číslo účtu farnosti, variabilní
symbol i dar ve výši 1.000.- Kč. Tuto částku můžete ve svém mobilu upravit
dle vlastního uvážení.

Výše darů na splátku půjčky v září 2019: 74.830.- Kč
Přispívat k splacení farního dluhu lze trojím způsobem:
a/ pravidelnou měsíční platbou: ideální je zadat své bance trvalý příkaz na zvolenou částku, číslo
farního účtu v České spořitelně je 201333389/0800, pro identifikaci platby (na rekonstrukci fary) uveďte
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

web www.farnostbubenec.cz facebook Farnost Bubeneč
poštovní adresa Krupkovo nám. 32/6, 160 00 Praha 6 e-mail farnost.bubenec@gmail.com
IČ 61380288 č. účtu ČS 201333389/0800 farář P. Miloš Szabo mobil 731 625 968
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