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které bývá „špatný“ původ nebo nemoc 
důvodem odsunout své bližní jako mé-

něcenné, nečisté… Bůh zná jen pozvané.

16. 9. 07 – 24. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jr 31,27-34 
Žalm 119,97-98.99-100.101-102/97a 
2. čtení: 2Tm 3,14 - 4,5 
Evangelium: L 18,1-8 
V tomto čtení je legrační věc: špatný 

soudce rozhodne dobře, protože nemá 
trpělivost. Dobrý soudce, tedy Bůh, sou-
dí dobře a laskavě i díky nekonečné 
trpělivosti. Bůh bývá oslavován jako 
soudce sirotků a vdov. Dovolme si slo-
vní hříčku: Bůh soudí vdovy a sirotky 
tím, že soudí v jejich prospěch. U Boha 

se totiž spájí spravedlnost s milosrden-
stvím; pár Bohem spojený, však lidmi 
v nedokonalosti soudů rozloučený. Kéž 
Syn člověka nalezne na zemi víru! 
Vždyť víra je neodlučitelná od lásky, a 
svatý Jan od Kříže se snad nemýlí když 
říká: „Souzeni budeme z lásky“.

30. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jl 2,23 - 3,5 
Žalm 65 
2. čtení: 2Tm 4,6-8.16-18 
Evangelium: L 18,9-14 

Bývá dost důvodů děkovat Bohu, že 
nejsme jako někdo zlý, nebo alespoň zle 
vypadající. 
Ale i když je někdo doopravdy špatný,  
je snad vhodnější spíš děkovat, že na 
tom nejsme tak, jako on. Že ať jsme na 
čemkoliv, třeba na mizině, na černé 
listině, seznamu dlužníků, někde pod 
čarou, Bůh je tam s námi. Je s námi tam, 
kam se mnozí snaží nedostat pomocí 

postů, desátků,nebo třeba autogenních 
tréninků či pozitivního myšlení. Farizeus 
včerejška si váží své „spravedlnosti“, 
farizeus dneška třeba úspěchu, a to obojí 
je přitom převoditelné: na peníze, 
oblibu, vliv, „sociální body“ ( ať už je to 
co chce). Jen boží milost, odpravě-
dlňující kajícné, není na nic převo-
ditelná. Sama totiž převádí, a to přes 
údolí stínů smrti. 
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V úterý 25. září navštívil naši farnost utrechtský arcibiskup dr. Joris Vercammen               
a předsedal bohoslužbě v rotundě Nalezení sv. Kříže.  
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Slovo úvodem 

Milé sestry, milí bratři, 
Říjnové číslo Křižovatky je druhým krů-
čkem, možná druhým vykročením toho-
to časopisu. Druhým? Kroků přibývá, 
ale každé vykročení je vlastně první. Jen 
zastavení je vždy čtrnáct, zastavení pod 
křížem, jehož Povýšení jsme si minulý 
měsíc připomněli. Z mučícího nástroje 
se stal symbol vítězství nejen Vzkří-
šeného Krista nad smrtí, ale, velmi brzy, 
i světských panovníků nad jejich nepřá-
teli. Dřevo mučidla zmizelo pod náno-
sem zlata a drahokamů. Kříž tedy už po-

zlacený máme. Můžeme si pozlatit i 
naše křižovatky, naší Křižovatku. Může-
me pozlatit naše kroky a učinit jich 
mnoho. Ale Kříž je výzvou k vykročení 
na cestu světem, jímž se prochází, do 
světa, kam se přijde. Křižovatky našich 
cest nejsou tábořišti, zásobenými zlatem 
i kultem, ale hranicemi dvou světů. A 
Svatý Kříž, i beze zlata hodný nejvyšší 
úcty, je hraničním přechodem. Tako-
vým, kde celníci nevybírají clo, ale pro-
cházejí mezi prvními.  
 

         Amen 
                                                                                                

Kalendář farní obce 

Pravidelné bohoslužby 

Neděle 1000 - eucharistická slavnost u sv. Máří Magdalény  
Neděle 1700 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže 
Úterý 1800 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže 
Čtvrtek 1800 - eucharistická slavnost u sv. Rodiny 
Čtvrtek 1900 – modlitba breviáře se čtením u sv. Kříže 
Pátek 1700 -  eucharistická slavnost s nešporami u sv. Vavřince 
 

 
Kalendárium 
 
 7.10. – se uskutečnilo farní shromáždění, kde byla zvolena  nová farní rada - Bc. DiS. 
Kristýna Hulová, Mgr. Hana Karasová, Oldřich Kouřimský DiS., Mgr. Pavel Nápravník, 
Mgr. Jindřiška Nevyjelová, Petr Peták, Luděk Plšík (sv. Máří) Biskup Dušan Hejbal je 
jako farář jejím členem automaticky 
 
19.-20.10 – se koná ve Varnsdorfu I. Pastorální synoda, zvolenými delegáty za pražskou 
farnost jsou  Ing. Ján Boldiš, Věra Boldišová, Bc. Kristýna Hulová DiS., Jiří Konvalina, 
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Roman Krzák, Mgr. Jindřiška Nevyjelová, Doc. PhDr. Zbyněk Pačes, PhDr. Zuzana 
Všetečková. Dalšími účastníky z Prahy jsou virilní delegáti 

28.10. – se bude konat I. ekumenické shromáždění na Řípu - Modlitba za domov- bude z 
Prahy zajištěna autobusová doprava (80 Kč/osoba z Prahy k Řípu a zpět, děti 40 Kč, děti 
do 6 let zdarma). Do autobusů se přihlašujte na mailu rip@ekumenickarada.cz nebo na 
telefonu 271 742 326. Další informace na www.ekumenickarada.cz 

 

Nedělní čtení 

27. neděle v mezidobí 

1. čtení: Pl 1,1-6 
     Žalm: Pl 3,19-26( místo žalmu zpěv z knihy pláč) 

2. čtení: 2Tm 1,1-14 
Evangelium: L 17,5-10
Apoštolové chtějí po Kristu více 

víry. Goetheho poslední slova zněla „ 
více světla“. Myslel- li abstraktní světlo 
rozumu, nebo se mu prostě již tmělo 
před očima, zůstane nerozhodnuto. Vo-
lání po víře je jako volání po světle: ne-
mít před očima tmu. Friedrich Nietzsche 
dostal ve škole trest za to, že napsal do 
třídní knihy: „ Na chodbách je taková 
tma, že si žáci musejí svítit vlastním 

světlem.“ Chodby tohoto světa bývají 
potemnělé, vlastního světla se nám ne-
dostává, a  pokud, rychle vyhoří. Víra je 
světlem, osvěcujícím naše cesty, v něm 
vidíme tvary věcí, v něm se máme oč 
opřít při rozhodování. V tomto světle 
můžeme splnit svou povinnost a naplnit 
smysl našich životů. Chtít za toto od 
Boha zvláštní díky by bylo jako chtít od 
očaře zaplatit za to, že nám vrátil zrak.  

28. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jr 29,1.4-7 
Žalm 66,1-2.3.4.5.6ab+7ab.8-9.10-11.12/1 
2. čtení: 2Tm 2,8-15 
Evangelium: L 17,11-19 
Malomocenství bylo Izraelem chá-

páno jako trest za hřích, proto nemocní 
skládali smírné oběti. A proto asi Ježíš 
poslal malomocné ke kněžím, a tehdy 
byli očištěni. Prorok Izaiáš mluví o Slu-
žebníku Hospodinově, který trpí malo-
mocenstvím, neboť odpykává hříchy lidí 
a  svým utrpením uzdravuje druhé. Oči-
šťování malomocných je tedy obrazem 

vykupitelského díla Ježíše Krista, který 
nezrušil smírnou oběť, ale sám se jí stal. 
Z deseti uzdravených se jen jeden 
obtěžoval poděkovat, něco podobného, 
jako když se v jiném evangelijním čtení 
hosté ulévají z hostiny. Jediný, kdo po-
chopil uzdravení jako pozvání, byl 
Samařan, vlastně vůči pravým Židům 
jakýsi duchovně malomocný. Pro ně-
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