
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve 

KKřř iižžAAvvaattkkaa  
květen 2008 2. ročník/5. číslo 

 

 

„Když nastal den letnic ... všichni byli naplnění Duchem svatým...“ (Sk 2, 1a. 4a) 
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Slovo úvodem 

Pokud by se nevěřící člověk podíval 
na život křesťanů, musí nabýt dojmu, že 
náš život je velmi veselý. Vždyť jako 
křesťané stále něco slavíme. V celém 
liturgickém roce slavíme mnoho různých 
slavností a svátků, navíc každou neděli 
při eucharistii se radujeme ze zmrtvých-
vstání Ježíše Krista. Ani měsíc květen 
není výjimkou a hned na začátku měsíce 
budeme slavit letnice – slavnost Seslání 
Ducha svatého. Tato slavnost nás skute-
čně vybízí k veselí, protože náš Pan 
Ježíš nás nenechal na zemi samotné, ale 
poslal nám Ducha svatého, aby nás při-
váděl k Němu a byl nám nápomocen 
v naších lidských trápeních. 

Z vděčnosti Bohu za dary Ducha 
svatého pro nás také plyne závazek. 
Vždyť dary neslouží k tomu, aby se za-
ložili někam na půdu, ale aby se vy-
užívali. Tak je to i z dary Ducha svatého, 
které jsme obdrželi svátosti křtu a biř-
mování. Dary Ducha svatého jsou různé 
a každý z nás dostal nějaký dar k tomu, 
aby jim sloužil druhým lidem jak ve far-
ní obci tak i mimo ni. 

V tomto měsíci proto můžeme pře-
mýšlet jakými dary nás Duch svatý ob-
daroval a modlit se za to, aby jsme dary 
neodložili někam na půdu, ale abychom 
je využívali k větší slávě Boží. 

O farním zpravodaji 

Již je to nějaký čas, kdy pravidelně 
každý měsíc vychází farní zpravodaj. 
Proto bude užitečné si položit otázku, 
jestli Křižovatka skutečně splňuje naše 
očekávání. Tato otázka není namířená 
jenom pro tým, který zpravodaj 
připravuje, ale pro každého člena 
farnosti. Farní zpravodaj by měl sloužit 
jako prostor, kde můžeme svým 
spolubratřím a splusestrám sdělovat 
informace týkající se naší farní rodiny. 

Dle mého názoru farní zpravodaj 
zatím neplní plně úlohu, kterou by měl. 
Jednak o obsahu farního zpravodaje by 
neměla rozhodovat jenom malá skupina 
členů farnosti, ale každý by měl mít 
možnost ve zpravodaji vyjádřit své 
názory, sdělení a připomínky k chodu 
naší farní obce. V každé rodině, a farní 
obec je rodinou Božích dětí, je důležitá 
komunikace mezi jejími členy. Proto 

farní zpravodaj by měl přispívat ke 
komunikaci mezi námi, kteří se cítíme 
součástí jednoho společenství. 

Uvědomuji si, že jsme na počátku 
dostatečně nezdůraznili, že Vaše názory, 
zprávy a připomínky jsou v tomto 
zpravodaji velmi vítané, ba přímo 
žádané. Z toho důvodu se teď snažím 
onu chybu napravit a připomenout Vaší 
možnost ovlivnit obsah našeho 
zpravodaje. Proto jsme zřídili emailovou 
adresu krizovatka@starokatolici.cz, na 
kterou můžete posílat Vaše sdělení, 
názory a připomínky. Můžete také svůj 
text dávat ručně psaný nebo svůj 
komentář ke Křižovatce sdělit ústně buď 
našemu faráři Dušanovi nebo Petru 
Brzobohatému či mě. 

Doufám, že této možnosti využijete, 
a že Křižovatka se stane skutečně 
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zpravodajem, který přispěje k lepšímu 
chodu naší farnosti. 

Martin Hlouch

 

Farní pokladna 

Za rok 2008 bylo vybráno v pražské farnosti 27 480,50 Kč. (Z toho rotunda Nalezení sv. 
Kříže 12  177, 50 Kč a sv. Vavřinec 6 319,- Kč) 

Za měsíc duben se ve sbírkách vybralo celkem 2 736,50 Kč. 

A na provoz rotundy se vynaložilo 816,- Kč (květiny). 

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 
Středa 1830 - eucharistická slavnost u sv. Kříže  
Středa 1700 – studentské bohoslužby v kapli na Bateriích 
Čtvrtek 1800 - eucharistická slavnost u sv. Rodiny 
Čtvrtek 1800 – nešpory (modlitba breviáře) u sv. Kříže 
Pátek 1700 -  eucharistická slavnost v katedrálním chrámu sv. Vavřince 

Událo se  
 
23. – 26. 4.  – se na biskupském ordinariátu konalo mezinárodní starokatolické liturgické 
komise, které předsedá biskup Dušan. 
29. 4. – se po úterní eucharistické slavnosti v rotundě Nalezení sv. Kříže konali zpěvy z 
Taize. Každé poslední úterý po eucharistické slavnosti se schází skupina lidí, kteří chtějí 
rozjímat nad meditativními písněmi bratří z Taize. 
 
 
Kalendárium 

 
1. 5.  – Slavnost Nanebevstoupení Páně. Slavnost oslavíme v katedrálním chrámu sv. 
Vavřince. 
2. 5. –  Památka sv. Atanáše biskupa a učitele církve. 
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4. – 10. 5. – bude probíhat v rotundě Nalezení sv. Kříže v 18hod (pokud je v ten den 
eucharistická slavnost tak následně po ní) novéna k Duchu svatému, kterou povede kněz 
Martin Marcinko a v jeho nepřítomnosti ho zastoupí Martin Hlouch. 
11. 5. – Slavnost seslání Ducha svatého. Slavnost se bude konat v rotundě Nalezení sv. 
Kříže. V rámci bohoslužby přijme svátost křtu a biřmování naše sestra Petra. 
12. 5. – památka Achillea a Nerea Pankráce, mučedníků 
16. 5. – památka Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 
18. 5. – slavnost Nejsvětější Trojce. Slavnost bude slavena v rotundě Nalezení sv. Kříže. 
V místnosti Communia se bude konat dětská bohoslužba. 
22. 5. – Den díků za Eucharistii. 
24. 5. – památka Vincence z Lerina 
25. 5. – dětská bohoslužba 
27. 5. – památka Augustina z Canterbury 
29. 5. – památka Zdislavy z Lemberka 
30. 5. – památka Jany z Arku 
31. 5. – svátek Navštívení Alžběty Pannou Marií 
 
Pro aktuální informace sledujte webové stránky farnosti http://praha.starokatolici.cz. 

Nedělní čtení 

 

1. 5. – Nanebevstoupení Páně 

 
1. čtení: Sk 1, 1-11 
Žalm 47 
2. čtení: Ef 1, 15-23 
Evangelium: Mt 28, 16-20
Ježíš pozval své učedlníky na jednu 

horu v Galileji, aby se s nimi rozloučil, 
protože odcházel ke svému Otci. Lou-
čení s milovanou bytostí je pro člověka 
jedna z nejbolavějších situací, které pro-
žívá na tomto světě. Učedníci museli 
cítit strach a nejistotu, protože odcházel 
někdo, kdo jim byl oporou a kdo je mohl 
vyvést ze zmatku jejich života. I nám se 
často může zdát, že náš Pán je daleko a 
že mi jsme na naše trápení sami. Ale 

není tomu tak. Vždyť Ježíš učedníkům 
řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i 
na zemi.“ I když Ježíš není s námi zde 
na zemi, přesto nás neopustil, ale naopak 
tím že odešel k Otci a sedí po jeho pra-
vici, stal se naším důvěrnějším společní-
kem. Proto tehdy, kdy budeme mít pocit, 
že Bůh na nás zapomněl a mi jsme na 
naše trápení sami, vzpomeňme na to, že 
Ježíš řekl: „já jsem s vámi po všecky 
dny až do skonání tohoto věku.“ 
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4. 5. – VII. neděle velikonoční 

 
1. čtení: Sk 1, 6-14 
Žalm 68 
2. čtení: 1P 4, 12-14; 5, 6-11 
Evangelium: J 17, 1-11 
Mezi Ježíšem a Otcem je harmoni-

cký vztah lásky a důvěry. To co Syn vy-
konal na zemi nedělal pro svou slávu, 
ale pro slávu Otce. Otec zase dal Synovi 
vše co měl. A tak spolu tvoří nerozlu-
čnou jednotu, protože vůle Otcova je 
vůli Syna a vůle Syna je vůli Otce. Ježíš 
ve své modlitbě prosí, aby Otec učed-
níky zachoval ve svém jménu, aby byli 

jedno tak jak jsou jedno Otec ze Synem. 
Chceme-li být skutečnými učedníky 
našeho Pána, musíme se stávat obrazem 
našeho Trojjediného Boha, který tvoří 
skutečnou jednotu v lásce a důvěře. 
Proto se zamysleme sami nad sebou, 
jestli dokážeme být jedno jako rodina, 
církev či lidstvo. 

 
 
10. 5. – Vigilie seslání Ducha sv. 

 
1. čtení: Gn 11, 1-9 
Žalm 104 
2. čtení: Ř 8, 22-27 
Evangelium: J 7, 37-39
Sešli svého Ducha a obnov tvář 

země... Svatodušní vigilie, i když se vě-
tšinou neslaví, má své kouzlo. Jako 
bychom setrvávali v malém domku v Je-
ruzalémě spolu s Matkou Boží a apošto-
ly, Čekáme, modlíme se, doufáme... že 
se babylónské zmatení jazyků promění 
v jedno veliké letniční porozumění, že 

tvorstvo, které až podnes společně sténá 
spolu s námi, spolu s námi pocítí radost 
vykoupení, že Duch přijde na pomoc 
naší slabosti. A že z nitra každého z nás, 
kdo věříme v Krista, poplynou proudy 
živé vody. Sešli svého Ducha a obnov 
tvář země... 
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11. 5. – Seslání Ducha svatého 
 
1. čtení: Sk 2, 1-21 
Žalm 104 
2. čtení: 1K 12, 3b-13 
Evangelium: J 20, 19-23
Nastal den Letnic. Všichni byli sp-

olu, báli se, modlili se a čekali…  A pak 
to přišlo... Nevím, jestli by se Lukášova 
„reportáž“ o vzniku církve dala přenášet 
televizní technikou do našich domovů. 
Některé obrazovky, ale hlavně některá 
srdce ten obraz a zvuk nezachytí… Sva-
todušní hromobití, oheň a vítr je něco, 
co církev stále potřebuje. 

„Pokoj vám“ naopak  tiše pronese 
Ježíš večer prvního dne po sobotě. A 
jeho dech rozdává Ducha stejně samo-
zřejmě jako v prvním příběhu. Někdo 
potřebuje bouři Ducha, na jiného stačí 
dýchnout a zašeptat. Jsou rozdílná obda-
rování i rozdílná přijímání. To všechno 
působí jeden a týž Duch, který uděluje 
každému zvláštní dar, jak sám chce. 

 

18. 5. – Nejsvětější Trojice 
 
1. čtení: Gn 1, 1-2, 4a 
Žalm 8 
2. čtení: 2K 13, 11-13 
Evangelium: Mt 28, 16-20
V každé slavnosti, svátku, památce i 

v každé eucharistické slavnosti a pobo-
žnosti oslavujeme a ctíme našeho Boha, 
v jehož jménu jsme byli pokřtěni. Tedy 
respektive jak nám Ježíš přikázal: ve 
jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Bůh, 
který není jen věčným „superegem“, ale 
třemi osobami, které jsou mezi sebou 
v dokonalém svazku lásky a jednoty. I 

my lidé, kteří jsme byli stvořeni k obra-
zu Božímu, by jsme měli být mezi sebou 
ve svazku lásky a jednoty. Asi nikdo 
z nás není schopen změnit lidstvo nebo 
křesťanskou církev, ale můžeme se po-
kusit změnit sami sebe. Prosme našeho 
Boha, aby nám dal jednotu, kterou je On 
sám. 

 
22. 5. – Den díků za eucharistii 

 
1. čtení: Dt 8, 2-3. 14b-16a 
Žalm 147 
2. čtení: 1K 10, 16-17 
Evangelium: J 6, 51-58
Kdo jako dítě držel na táboře bobříka 

hladu, ví jak je nepříjemné celý den 
nejíst. Tak jako tělo potřebuje pravide-
lný přísun energie v podobě jídla a pití, 

tak duše hladoví po duchovní stravě. 
Tou stravou, po které touží duše, je Bůh. 
Mnoho lidí se však snaží žít svůj život 
bez Boha a snaží se nasytit svou duši 
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čímkoliv jiným než je Bůh. Ovšem ve 
světě duše nenalézá nic, čím by se mohla 
dosyta nasytit a proto stále hladoví. „Já 

jsem ten chléb živý, který sestoupil z ne-
be“, říká Ježíš. 

 
 

25. 5. – VIII. týden v mezidobí 
 
1. čtení: Iz 49, 8-16a 
Žalm 131 
2. čtení: 1K 4, 1-5 
Evangelium: Mt 6, 24-34
Když se zeptáte jednoho mého 

známého jak se mu daří, vždycky 
odpoví, že se mu daří špatně, a že děkuje 
za optání. Je zvláštní, že pro některé lidi 
je skutečně povznášející se utvrzovat 
v tom, že všechno v jejich životě je 
špatně. Nemají dost peněz nebo naopak 
neví co s penězi, je strašlivé horko nebo 
moc prší ... Jejich život se stále točí 

kolem problémů a nikdo nemá tolik 
těžkostí jako právě oni. Ovšem každý 
člověk touží po radosti, chvíli, kdy se 
může těšit z toho co právě je. Proto, 
když se zamyslíme co pro nás Bůh dělá 
během dne, uvědomíme si, že si můžeme 
dovolit ten luxus mít radost z našeho 
života. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


