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GOTHARD
měsíčník bubenečské farnosti

FARNOS+
BUBENEČ

SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí farníci,
psal se rok 1975. Bylo 30 let po skončení druhé
světové války. Rok, kdy už jsem chodil do
základní školy a některé události si dobře
pamatuji. Včetně toho, že mi druhá světová
připadala jako událost z dávné historie, která se
mě vlastně už vůbec netýká. Teoreticky jsem sice
chápal zlo, které s sebou přinášel režim, jenž
tento válečný konflikt vyvolal, stejně jako bolest
způsobenou utrpením a smrtí mnoha nevinných
lidí (obětí války byl i můj dědeček, tátův otec).
Když jsem ale poslouchal, že bychom si měli vzít
nějaké ponaučení z těch (pro mě historických)
událostí, uznávám, že to byla teorie, která se mě
nějak výrazně netýkala. Byla přeci jen už jiná
doba, my děti (i naši rodiče) jsme žily jinými
starostmi, řešily jsme úplně jiné problémy.
Píše se rok 2019. Uplynulo 30 let od něžné
revoluce, která způsobila pád komunistického
režimu v Československu. U těch událostí jsem
nejen byl přítomen, ale již jako čerstvě vysvěcený
kněz jsem je doslova tvořil na pódiu levického
náměstí, kde jsem tenkrát působil. Vzpomínáme
na to, píšeme a mluvíme o tom. A občas nás
rozčílí, když se mladá generace o to nezajímá tak,
jako bychom chtěli. Přitom je vlastně zcela
pochopitelné, že komunismus je pro ně úplně
stejnou hrozbou, jako byl pro nás v roce 1975
nacismus. Teoreticky ano, prakticky jsme ho však
nezažili (a vlastně ani neuvažovali o tom, že by
k něčemu podobnému ještě někdy mohlo dojít).
Žijeme úplně jinými starostmi, řešíme úplně jiné
problémy. Tedy, pokud si je ještě vůbec chceme
připustit a chceme je vidět. Pokud se doba – a my
v ní – v některé oblasti posunula velmi výrazně,
tak je to právě chápání potřeby druhých lidí
nejen jako jednotlivců, ale i jako komunity. Víme
o nich, připouštíme nutnost jejich existence
(protože my všechno nestíháme), ale přestali
jsme je vnímat jako prostředek, skrze který se i
my sami můžeme blíže dostávat k Bohu. Ano,
týká se to nás věřících: zatímco před rokem 1989
nám komunisté zakazovali chodit do kostela, po
roce 1989 nám to naopak nikdo a nic nemůže
přikázat. Teoreticky vnímáme zlo spočívající
v náboženské nesvobodě, ale zcela opomíjíme, že
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zlem je i svoboda, chápaná jako svévůle, jíž si sám
či sama rozhoduji o tom, co je či není správné.
Právě tak je totiž v Bibli popsán první hřích:
člověk chtěl sám rozhodovat o tom, co má a co
nemá dělat.
Nacházíme se v pozici, kdy si my sami vybíráme
nejen oblečení, potraviny a bydlení, ale i lidi.
Mluvíme jenom s těmi, s kterými chceme mluvit,
potkáváme se pouze s těmi, kteří nám nevadí.
Zcela normálně nekomunikujeme s těmi, kteří
jsou nám nepříjemní, a vyhýbáme se těm, kteří
nám zdánlivě či reálně ublížili. Zatímco Boží
Slovo výslovně mluví o tom, že člověk dostal
druhého člověka od samotného Stvořitele, aniž
by měl možnost do toho zasahovat, naše slovo a
naše teorie mluví o tom, že patří k našim právům
některé lidi ignorovat a nemít o ně zájem.
Advent je dobou, již církev prožívala jak v roce
1975, tak v roce 1989, a může ji prožívat i letos.
Patříme-li do církve, dostaneme i v těchto dnech
příležitost nejen soutěžit v tom, kdo, kam a
kolikrát půjde na roráty, kolik a jakých dárků
k Vánocům zařídíme, ale především v tom, komu
chceme udělat radost. Je pochopitelné a lidské, že
to budou především ti, s kterými žijeme, s nimiž
nás pojí přátelství a láska, kteří jsou nám
sympatičtí a jimž jsme schopni za něco být
vděčni.
Chceme-li však opravdu následovat Krista, on
sám sebe daroval těm, kteří si to ničím a nijak
nezasloužili. Naopak, přišel především k těm,
kteří byli zašpiněni hříchem a s nimiž se slušní
lidé (z jejich úhlu pohledu právem) nebavili.
Advent tak především pro nás křesťany může být
obdobím, v němž potlačíme naše vlastní ega a
naše vlastní představy o Bohu a vykročíme blíže
směrem ke Kristu. Budeme mít
k tomu
příležitosti v naší farnosti. Jak na ranních
čtvrtečních mších při svíčkách, tak při vánočním
úklidu kostela nebo při akci Strom splněných
přání, při níž můžeme anonymně obdarovat
stovku nuzných a potřebných. A možná mezi
nimi budou i ti, kteří si to (opět z našeho úhlu
pohledu) vůbec nezaslouží a kterým bychom
jinak žádný dárek nekoupili…

BOHOSLOVEC

Milí farníci,
na konci října jsme měli v semináři pár dní
volna, které jsme se s Karlem rozhodli strávit
cestováním. Bylo to několik hodin před tím, než
měl nastat tvrdý Brexit, po kterém možná hrozí
pro cesty do Spojeného království vízová
povinnost, a proto jsme vsadili na třídenní cestu
do Belfastu. Brexit se pak sice nekonal, nicméně
naše cesta do druhého největšího města na
irském ostrově ano. Ale nelitovali jsme.
Město jsme prochodili křížem krážem. Navštívili
jsme muzeum Titaniku, který byl ve zdejší
loděnici postaven, a několik významných míst,
která se zapsala do historie města ať už pozitivně,
nebo negativně. Belfastem totiž ještě před
několika lety otřásaly nepokoje a jisté napětí je
zde cítit i dnes. Před naší cestou nás místní
bohoslovci instruovali, co stojí za to vidět, a
naopak kterým místům je lepší se vyhnout.
Tak například čtvrť Shankill prý nepatří mezi ta

místa, která bychom měli s ohledem na naši
bezpečnost navštívit. Nicméně, když se náš
hostel nacházel na samém okraji této čtvrti a
v neděli jsme chtěli na mši do katolické
katedrály, byla nejkratší cesta právě touto částí,
jakousi protestantskou „ultras“ baštou. Nechci
tu teď hodnotit, jestli to byla odvaha, nebo
hloupost vydat se tudy do kostela… Chci říct, že
to byla cesta lemovaná pamětními deskami a
pomníky obětí až do chvíle, kdy nás zastavila
ohromná železná brána – k našemu překvapení
zavřená. Až později jsme se dozvěděli, že se
každý večer o půl sedmé zavírá, aby až do desáté
dopolední bránila možným nepokojům mezi
fanatiky, kteří tu vedle sebe žijí. A je jedno, jestli
jsou na jedné straně protestanté a na druhé
katolíci, nebo už s náboženstvím nemají tito lidé
nic společného. Od brány se na obě strany vine
zeď vysoká někdy až osm metrů, místy
s ostnatými dráty. Nikdy mě nenapadlo, že je
dnes v Evropě něco takového vůbec možné.
Okamžitý nápad bránu přelézt jsem ani
nevyslovil a už jsme odtud spěchali zpět,
abychom celou tuto překážku obešli jinou čtvrtí
a stihli mši včas. Po ní jsme měli čas si
prohlédnout hesla napsaná na zdi z druhé strany
(některá smířlivá, některá naopak) a byli účastni
otevírání brány, snad s touhou ji večer zkusit
nezavřít.
Po návratu z Belfastu jsem se musel pustit do
čtení exhortace papeže Františka Evangelii
Gaudium a napsat o tomto jeho poselství esej.
Tak například článek 127 mi zůstane v mysli
ještě hodně dlouho: „…přinášet evangelium
lidem, které potkáváme, ať už to jsou naši
sousedé, nebo lidé nám zcela cizí.“ Říkám si, jak
jsou si paradoxně někteří sousedé v Belfastu díky
zdi cizí více než s lidmi z jiné části světa. Říkám
si, jak jsem vděčný, že v naší zemi a našem městě
žádná taková zeď nemusí být. A říkám si, jak
málo pro ta Františkova slova dělám…
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SČÍTÁNÍ VĚŘÍCÍCH
V neděli 6. října 2019 proběhlo ve všech katolických kostelích České republiky sčítání přítomných
věřících. Přinášíme výsledky z farnosti u kostela sv. Gotharda v Praze 6 – Bubenči.

Sčítání věřících 2020
0-9 let
10-11 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let
70-79 let
80-89 let
90-99 let
Celkem
Průměrný věk
Nejzastoupenější věk/počet
Výdělečně činní

Muži
24
23
17
21
24
15
9
8
3
3
147
35
0 a 14 let/6x
85

Ženy
26
26
27
17
34
18
17
14
17
4
200
40
26 let/8x
80

Všichni
50
49
44
38
58
33
26
22
20
7
347
38
10 a 11 let/10x
165

VEMDALEN /SE
Posílám pozdrav z chladného Švédska.
Bydlíme v chatě v horách, kde jsme obklopeni krásnou
severskou přírodou. Na výlety chodíme do NP Sonfjallet,
je tu zima, ticho a klid a člověk má při toulkách drsnou
severskou krajinou spoustu času na přemýšlení.
Myslím na naši farnost a děkuji Pánu Bohu,
že mohu být její součástí.
Terka Neradová

Chcete-li i vy napsat ostatním farníkům, posílejte
pohledy /Krupkovo náměstí 32/6, 160 00 Praha 6
MMS /+420 731 625 968
4

PRO DĚTI
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BIBLICKÝ VEČER

4. 12.
SETKÁNÍ S
FARAONEM

Tu Josef uvedl k faraonovi svého otce Jakuba
a představil mu ho a Jakub faraona pozdravil.
Faraon se Jakuba zeptal: „Kolik ti je let?“ a
Jakub faraonovi odpověděl: „Let mého
pobytu na zemi bylo sto třicet, má léta byla
krátká a nešťastná a nedostihla věku mých
otců, let jejich pobytu.“

Se vším bychom možná souhlasili, kdyby Jakub, považovaný za skutečného zakladatele rodu Izraele,
sestávajícího z dvanácti kmenů podle jeho synů, nepožehnal egyptskému faraonovi, jenž nejen že
nepatřil k vyvolenému židovskému národu, ale navíc žil hříšným způsobem života, ba přímo
představoval nebezpečí správné víry. To není jediný problém v tomto textu: když Josef doslova všechny
obyvatele Egypta zotročí a podřídí je faraonovi i tím, že nemají žádný majetek a žádnou půdu – nechová
se jako despota? Lze označit jeho způsob obchodování jako morálně nezávadný?

Genesis 47

11. 12.
POSLEDNÍ DNY
JAKUBA

Jakub Josefovi řekl: „Nyní oba tví synové, kteří
se ti narodili v egyptské zemi ještě předtím, než
jsem k tobě přišel do Egypta, budou mými,
Efraim a Manases budou moji stejně jako
Ruben a Simeon. Děti, jež jsi zplodil po nich,
budou tvé, ponesou kvůli dědictví jména
svých bratrů.“

I když je v tuto chvíli Josef nejslavnější i nejbohatší ze všech Jakubových synů, dokonce i když je to právě
on, který zachránil celý rod Izraele, zaslíbené požehnání, které mu otec Jakub dává, je vlastně
požehnáním jeho dvou synů. Okamžik, kdy zaměňuje prvorozeného Manasese za Efraima, nutně
připomíná požehnání, které on sám dostal od svého otce Izáka, když mu nezaslouženě požehnal jako
prvorozenému místo staršího Ezaua. U umírajícího Jakuba, jenž je najednou zmiňován jako Izrael, se
pak shromáždí všichni synové, aby si od něho jeden po druhém vyslechli prorocká požehnání.

Genesis 48–49

18. 12.
BIBLICKÉ SDÍLENÍ

6

Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích
týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se
samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě výkladu,
jenž této poslední hodině v prosinci předchází.

Genesis 47–49
Večer vede Patrik Benda

MŠE SVATÁ

Postoj při mši
Stát, pokleknout, posadit se? Pokud jste se k víře dostali v pozdějším věku, a nikoli jako miminko,
první návštěvy katolického kostela mohly být pro vás trochu traumatické: docela rádi byste se
zaposlouchali do toho, co se děje kolem vás, dokonce o tom i přemýšlíte, ale máte nepříjemný pocit,
že tam nepatříte. Jakmile se zamyslíte, lidé vedle vás nebo před vámi či za vámi vstávají a jaksi divně se
podívají na vás, zda opravdu nehodláte respektovat to, co dělají oni, a zůstanete sedět. Když si ostatní
klekají, jakási paní s nefalšovaným mentorstvím vás poučí, že teď v tuto chvíli nemůžete sedět nebo
stát, ale patří se pokleknout. Že nevíte proč, nikoho nezajímá. Dokonce to možná nevědí ani ti, co
poklekají.
Už v biblických textech nalézáme dva druhy modlitby: osobní a společnou. Ani dnes nelze opomíjet
jednu ani druhou. Tu osobní máme praktikovat každé ráno i večer, před jídlem anebo v různých
situacích, v nichž se ocitneme. Volíme vlastní slova, vlastní postoje, vlastní délku i intenzitu prožitku.
Potichu nebo nahlas, vkleče, vsedě nebo za chůze. Tato modlitba je důležitá pro rozvoj vztahu mezi
Bohem a jednotlivcem. Ani při této modlitbě proto nezapomínejme mlčet: aby Bůh na naše modlitby
odpověděl, je potřeba mu dát prostor i čas úplným zmlknutím a nasloucháním svého nitra.
Mše není soukromá modlitba. Tou může být adorace před vystavenou svátostí Oltářní, návštěva
kostela v kteroukoli dobu, kdy ho nalezneme otevřený. Ještě než začne mše svatá, mám si uvědomit,
že teď začíná naše společná akce. Proto bychom neměli nechat nikoho v lavici samotného, ale měli
bychom opustit své soukromé místečko a přisednout si k druhému. Proto bychom měli druhého
pozdravit, usmát se a být mu nablízku. A proto bychom měli umět přijmout, že společně poklekáme,
společně vstáváme i sedíme.
A zároveň necháme ty, kteří teprve cestu k Bohu hledají, aby více než zbožný tělocvik (vstávání,
sedání, klekání) vnímali naši vzájemnou lásku i jednotu, v níž se tato láska projevuje.
Postoje v současné la�nské (římskokatolické) liturgii:
úvod (od úvodní písně až do konce modlitby kněze): stojíme
čtení a žalm: sedíme
alelujový verš a evangelium: stojíme
kázání a chvilka �cha po něm: sedíme
vyznání víry a společné přímluvy: stojíme
obětní průvod a příprava obětních darů (až do výzvy: Modleme se, bratři a sestry…): sedíme
modlitba nad obětními dary a preface: stojíme
proměnění (až do odpovědi na výzvu Tajemství víry): klečíme (v případě těžkos� stojíme)
po výzvě Tajemství víry během eucharis�cké modlitby: stojíme (tam, kde je to zvykem, klečíme)
od výzvy k Modlitbě Páně až po Beránku Boží: stojíme
od Beránku Boží po začátek svatého přijímání: klečíme nebo stojíme
svaté přijímání: sedíme nebo klečíme
závěrečná modlitba: stojíme
ohlášky: sedíme
požehnání a závěrečné propuštění: stojíme

Pokračování Všeobecných pokynů k římskému misálu:
MLČENÍ
45. Jako součást bohoslužby je také třeba o tom, co slyšeli; po přijímání pak ve svém
zachovávat ve stanoveném čase posvátné
mlčení. Jeho povaha je závislá na tom,
o kterou část mše jde: při úkonu kajícnosti
a po výzvě k modlitbě se jednotlivci v duchu
usebírají; po čtení nebo homilii krátce rozjímají

srdci chválí Boha a modlí se.
Je chvályhodné zachovávat už před začátkem
bohoslužby mlčení v kostele, v sakristii a v
prostorách k nim přilehlých, aby se všichni
zbožně a řádně připravovali k jejímu slavení.
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PŘEDSTAVUJEME

Mluví plynně
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(tzv. sfake
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je pro anás
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zakládání
desek
či nekonečné
ořezávání
pastelek,
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služebné
se nejen
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slovo. do
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přiblížení
kdy práce
vzniklo,
a bez
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neštítila a nezalekla,
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Honzou
toho ochotně
ujala.
autentického
výkladu ale
muspolu
nemůžeme
rozumět.
To všakseneznamená,
že ho
nelzeEva
sdílet
a vzájemně se jeho
působením povzbuzovat. S biblickými večery v Bubenči pomáhá Patrik Benda.

Dětský smích do kostela patří
Kostel bývá vnímán jako místo klidu, tichého rozjímání s Bohem. Co si ale počít, když jste přivedli na
svět malého štěbetajícího tvora objevujícího svět? Má to snad znamenat, že do doby, než bude dítě
schopné nerušit, se máte vzdát chození do kostela? Určitě ne. Jen bývá nasnadě vyhledat mši pro rodiny
s dětmi a právě taková se koná neděli co neděli v kostele sv. Gotharda od 10:30.
Nejde sice o speciální „dětskou mši“, ale děti zde dostávají víc prostoru – můžou se zapojit do povídání
s páterem Milošem či s malým oslíkem, který spolu s nimi prožívá evangelium i kázání. Mohou si
vybarvit pracovní list, seznámit se s dalšími dětmi a společně si v kruhu říct „Otčenáš“. Děti oceňují, že
mají v kostele svůj čas, kdy je jim věnována pozornost. Postupně se seznamují, pamatují si jména, mohou
společně chodit na hodiny náboženství, účastnit se akcí farnosti a nebýt jen „známými z kostela“, ale stát
se skutečnými přáteli.
Pokud se v roli rodiče občas dostanete do
situace, kdy nevíte, zda určité chování lze
ještě akceptovat, vezměte si k ruce pravidla
pro chování při dětských mších. Kartičku
najdete v lavici. Dozvíte se, jaký typ hraček si
děti mohou brát s sebou, proč se nehodí
zacpávat jim pusu jídlem apod. Pro děti a
rodiče, kteří si pravidla chtějí oživit, si páter
Miloš v adventním čase připraví malé
opakování. Porozumění pravidlům stvrdíme
společným „otiskem“ palce na plátno a
výsledkem budou čtyři památeční obrazy.
Malý oslík teď na několik týdnů „zmizí“, ale
už teď tušíme, že se něco nového chystá...
Součástí nedělních bohoslužeb pro rodiče
s dětmi je i rozdávání pracovních listů a
pastelek, přípravu těchto materiálů jsme si
vzali s manželem na svá bedra a ořezávání
pastelek se stalo už nedílnou součástí našich
večerů. Jsem moc ráda, že nedělní mše pro
rodiny s dětmi se těší takové přízni. Já sama
se během této bohoslužby cítím v kostele
velmi dobře, samozřejmě pokud zrovna v ten
den nemají naše děti nadbytek energie, který
potřebují ventilovat. Snažíme se je
usměrňovat, aby co nejméně rušily, zároveň se jim snažíme jít sami příkladem. Ano, zvuková hladina bývá
vyšší, než je v kostele zvykem. Pakliže se občas ozve něco hlasitějšího, nehroutíme se z toho. Letos v létě
jsme s rodinou navštívili mši v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Svatostánek byl
plný rodin s dětmi, které neposeděly, naše děti nebyly výjimkou. Ve chvíli rostoucí nervozity mnoha
rodičů pronesl tamní kněz Josef Suchár pro mě nezapomenutelnou větu: „Když se z kostela přestanou
ozývat dětské hlasy, stane se kobkou.“ A nám všem rodičům se nesmírně ulevilo.
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DOTAZNÍK

FARNÍ AKTIVITY – 2. část
V letních měsících jsme zjišťovali nejen to, o jaké aktivity mají naši farníci zájem, ale i zda se najde někdo
ochotný, kdo by si jejich vedení vzal na starost. V tomto a minulém čísle přinášíme stručné vyhodnocení
tohoto dotazníku.

Oběd pro osamělé (rodina, která připraví na faře jednu neděli v měsíci oběd pro někoho osamělého).
Počet zájemců: 34; podrobnosti doladíme kolem vánočních svátků.
S organizací této aktivity by se střídaly Šárka Adámková, Magdalena Gregerová a Yvonna Štormová.
Otevřený kostel (volně přístupný kostel pro veřejnost mimo běžný čas bohoslužeb).
Počet zájemců: 21; od adventní doby bude bubenečský kostel sv. Gotharda otevřen dvakrát týdně, každou
středu a pátek 15:00–17:00, vedoucí aktivity je Veronika Benešová, otevrenykostel@farnostbubenec.cz.
Pánská farní jízda (nejen firmy, ale i farnost umí spojit muže v akcích, které posílí jejich duše i tělo
i vzájemné kamarádství).
Počet zájemců: 20; již v prosinci se sejdou na krátké duchovní obnově i v tělocvičně.
Vedoucím aktivity je Luboš Řezníček, farnostpromuze@farnostbubenec.cz.
Páteční nešpory (společná večerní modlitba bez rozdílu věku, kterou se propojíme s celou univerzální církví).
Počet zájemců: 18; každý pátek od 17 hodin, pokud není v ten den výstav eucharistie, májová pobožnost
anebo křížová cesta, vedoucím aktivity je Josef Vojtěch Datel, modlitbanespor@farnostbubenec.cz.
Plavba po Vltavě (společná akce, která propojí rodiny i jednotlivce, děti i seniory).
Počet zájemců: 39; zjištění prvních jarních termínů pro farní plavbu se ujala Adéla Konárková, jakmile
budou dispozici, bude akce ohlášena v kostele.
Pouť do Izraele (farní společenství putuje po místech, kudy kráčeli židovští patriarchové i proroci
ze Starého zákona, a především Ježíš Kristus a jeho nejbližší).
Počet zájemců: 42; bude se konat ve dnech 7.–14. 2. 2021.
Další informace podá P. Miloš Szabo, farar@farnostbubenec.cz.
Pražské kostely (jednu sobotu v měsíci navštívit některý pražský kostel a postupně celou Prahu).
Počet zájemců: 54; akce se připravuje tak, aby se mohla spustit od září 2020.
Další podrobnosti budou zveřejněny po Velikonocích.
Trénování paměti (pod vedením lektorky se formou cvičení a her bude trénovat paměť všech, kteří se
nestydí přiznat ke svému věku).
Počet zájemců: 18; Lektorka Dana Formánková plánuje první kurz začít od února 2020
Další informace budou zveřejněny kolem vánočních svátků.
Vinotéka na faře (jedno z možných využití farního sklepu).
Počet zájemců: 8, o dalších krocích bude na svém zasedání jednat pastorační rada farnosti.
Výuka jazyků (snaha propojit mluvčí nebo lektory cizích jazyků s dětmi, které je potřebují doučit).
Počet potřebných dětí: 3, počet nabízených lektorů: 8.
Jednotliví rodiče i lektoři budou kolem vánočních svátků obesláni e-mailem.
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AKTUALITY
Začátek adventu

Roráty při svíčkách

/1. 12.
Letos začínáme advent první prosincový den a
můžeme ho prožít opravdu jinak a výjimečně.
Dopoledne zazní v kostele opět píseň Ejhle,
Hospodin přijde, během níž budou přítomní
postupně rozsvěcovat první svíčku na adventním
věnci. Jako obvykle je potřebné přinést adventní
věnce do kostela včas přede mší svatou a položit
je před oltář, aby mohly být hned v úvodu
požehnány. Až do Štědrého dne pak budou tvořit
výzdobu nejen kostelů, ale i našich domácností,
pracovišť a kanceláří a připomínat nám jak
potřebu tiché meditace, tak i vzájemnosti, která
lidstvo propojuje. Večer o 18. hodině pak přijďte
na Kulaťák, kde bude otec Miloš spolu se
starostou Ondřejem Kolářem rozsvěcovat
vánoční strom.

/5., 12. a 19. 12.
Pravděpodobnost, že se budeme na ranní mši
brodit sněhem, je velmi malá; naopak je velmi
pravděpodobné, že se nám nebude chtít
překonávat lenost a do studené tmy brzy ráno
vstávat. Advent je však obdobím dobrých
skutků a přemáhání, a tak to můžeme opět
třikrát ve čtvrtek zkusit: natáhnout si budík tak,
abychom již v 6:30 mohli začít mši, letos opět
stylově u svíček, aby více vynikla potřeba světla,
které nám do tmy našich životů přineslo narození
Ježíše Krista.

Strom splněných přání

/1.–15. 12.
Během slavnostního rozsvěcení vánočního
stromu na Vítězném náměstí v Praze 6 se také
zahájí první ročník adventní charitativní akce,
při níž můžeme anonymně splnit přání stovce
nuzných či potřebných. Vedle velkého stromu
totiž bude další menší, ozdobený andílky, které
si mohou domů odnést všichni, kteří se jimi
budou chtít stát v podobě dárců: zakoupený a
zabalený dárek mohou pak přinést ve středu 4.
12. a 11. 12. (od 16 do 18 hodin) anebo v neděli
8. 12. a 15. 12. (od 10 do 11:30 hodin) do
našeho farního centra.
Svatomikulášský večer

/5. 12.
Již tradičně se chopila bubenečská mládež
aktivity, na jejímž konci je slavnostní příchod
svatého Mikuláše z nebe do našeho kostela. A
jako obvykle opět nevíme, koho si s sebou tento
populární světec přivede a co všechno bude
vyžadovat od těch, které obdaruje.
Ve čtvrtek 5. prosince v 17:30 ho však nejen děti
a jejich rodiče, ale i naši mladí a kdokoli, kdo
bude chtít, mohou očekávat. Na adresu
farnost.bubenec@gmail.com pište do neděle 1.
prosince do večera jméno a příjmení dítěte, jeho
věk a pár základních informací o jeho dobrých i
špatných vlastnostech, světec a jeho pomocníci
si s tím už nějak poradí.
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Sobota pro muže

/14. 12.
Žádný strach, tentokrát budou manželé a
tatínkové v dobré společnosti: sraz je ve 13 hodin
na faře, kde proběhne adventní duchovní obnova
na téma S Janem Křtitelem u Jordánu. Po dvou
hodinách přednášky a tichého rozjímání se
odebereme do tělocvičny, kde si amatérsky
zahrajeme fotbálek, a pokud bude propustka
z domova platit ještě i na večer, po sprchách a
převlečení ještě můžeme spolu na večeři do
nedaleké hospody.
Kvůli rezervaci místa pište co nejdříve na adresu
farnostpromuze@farnostbubenec.cz.
Program na Vánoce 2019
úterý

17. 12. vánoční zpovídání

15:00

starých
20. 12. návštěvy
a nemocných farníků
neděle 22. 12. výzdoba kostela
a stavění stromků
mše
úterý 24. 12. štědrovečerní
svatá pro dě�

11:30

mše
24. 12. půlnoční
s Rybovkou

24:00

středa 25. 12. slavnostní vánoční mše

9:00
10:30

čtvrtek 26. 12. svátek svatého Štěpána

9:00

neděle 29. 12. obnovení
manželských slibů

9:00
10:30

Bohu
31. 12. poděkování
na konci roku

17:30

pátek

úterý

úterý
středa

1. 1. slavnostní novoroční mše

9:00

16:00

9:00
10:30

HISTORIE

Barbara Krafft
V sobotu 9. listopadu 2019 v 11 hodin byla v salzburském muzeu
slavnostně otevřena první monografická výstava malířky Barbary
Krafft. Tato autorka, která se celý život podepisovala jako Barbara
Krafft, nata Steiner, se narodila v Jihlavě a proslavila se zejména
nejznámějším portrétem W. A. Mozarta, vytvořeným po jeho
smrti. Provdala se za vídeňského lékárníka Josefa Kraffta, s kterým
měla dvě děti, Johanna Nepomuka a Barbaru. Během krátkého
období, kdy žila a portrétovala v Praze, vytvořila i unikátní oltářní
obraz sv. Gottharda v Bubenči. Právě proto byl otec Miloš jako
bubenečský farář jedním z hostů uvedené vernisáže. Výstava potrvá
do 9. února 2020.
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Akce měsíce
1. 12.
1. 12.

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
pátek
15:00–17:30
Náboženství dětí
skupina A
úterý 15:00
skupina B
úterý 16:00
středa 15:15
skupina C
úterý 17:30
skupina D
středa 16:15
Otevřený kostel
středa
15:00–17:30
pátek
15:00–17:30

žehnání adventních věnců /9:00 a 10:30
rozsvícení vánočního stromu
na Vítězném náměstí /18:00
roráty při svíčkách /6:30
5., 12. a 19. 12.
svatomikulášský večer /17:30
5. 12.
výstav eucharistie /17:00
6. 12.
8. 12.
sbírka na bohoslovce /9:00 a 10:30
8. 12.
křest Albert Sedláček /9:00
14. 12.
duchovní obnova pro muže /13:00
17. 12.
vikariátní konference /9:30
17. 12.
vánoční zpovídání /15:00
20. 12.
návštěvy starých a nemocných /9:00
22. 12.
příprava kostela na Vánoce /11:30
24. 12.
dětská štědrovečerní mše /16:00
24. 12. půlnoční s Rybovou Českou mší vánoční /24:00
29. 12.
obnovení manželských slibů /9:00 a 10:30
31. 12.
poděkování Bohu na konci roku /17:30
Pravidelné aktivity
zpovídání
společná modlitba
zkouška sboru
úklid kostela
modlitba růžence
maminky s dětmi
biblický večer
aktivní senioři
páteční nešpory

30 minut přede mší (kromě neděle)
pondělí 17:30
pondělí 19:00
úterý 8:00
úterý 17:00
středa 10:00
středa 18:15
čtvrtek 9:00
pátek 17:00

Ekonomické okénko
Výše darů na splátku půjčky v listopadu 2019: 55.547.- 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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