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Žalm Iz 12,2-3.4.5.6/1b 
2. čtení: 2 Te 3,6-13 
Evangelium: L 21,5-19 
Víme, že svět má konec, a ten jednou 

nadejde. Kdo by ale řekl, kdy to bude, 
není hoden následování. Nemáme co 
počítat data, abychom nepropásli konec, 
namístě je hlídat okamžik počátku. 
Každá příhodná chvíle nám nabízí nový 
začátek, nové vykročení. A Pán nám 

dává řeč a moudrost nejen, abychom 
sebe a svou víru hájili před protivníky, 
ale abychom se ubránili sami sobě, 
kdykoliv chceme ze strachu nebo ze 
zvyku nový začátek promarnit. Ten když 
si neobhájíme ve jménu našeho Pána, 
budeme mít konec světa každý den. 

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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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 

31neděle v mezidobí 

1. čtení: Abk 1,1-4. 2,1-4 
     Žalm 119,137-138.140-141.143-144/srv142 

2. čtení: 2Te 1,1-4.11-12 
Evangelium: L 19,1-10 
Zacheus měl štěstí že byl malý, a 

musel si vylézt na strom, aby viděl. 
Vlastně tím vyhověl davu 
„spravedlivých“, kteří by ho mezi sebou 
coby celníka trpěli dost neradi. Kdyby 
zůstal s ostatními, nikdo by si ho možná 
nevšiml, ale stejně by se cítil vyvrženě. 
Takhle si nejen ušetřil trapnost, ale byl 

povšimnut Kristem, který v něm neviděl 
vyvrhela, ale člověka, u nějž 
bezpodmínečně musí tu noc přespat. Ve 
městě otevřených dveří vstoupil do těch, 
na které nikdo jiný neklepal. Zacheus 
byl pozván Ježíšem, aby pozval Ježíše. 
Učinil tak, a spasení vešlo do jeho 
domu.

32. neděle v mezidobí 

1. čtení: Ag 1,15b-2,9 
Žalm 145,2-3.4-5.17-18-19-20.21/srv1 
2. čtení: 2Te 1-5.13-17 
Evangelium: L 20,27-38
Zákoníci nechtějí literou Zákona 

přelstít nikoho jiného než Ježíše, který je 
jeho smyslem. Vzkříšení lidé přece patří 
Bohu, kterého milují, a ne lidem,ale 
k lidem, které milují. Nikdo nemůže nic 
a nikoho vlastnit na věky. Čím lze 

disponovat, co lze zkonzumovat 
,vzkříšeno nebude a pro budoucí věk to 
nemá smysl. Boha vlastnit nejde a Ježíš 
vstal z mrtvých. Lidi rovněž nelze 
vlastnit, a také skrze Krista z mrtvých 
vstanou.

33. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 65,17-25 



 5 

 




