
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

duben 2010                                                                4. ročník / 4. číslo

Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci?
Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života.

Křtem v Krista jsme byli přijati do jeho smrti.
Člověk umírá hříchu - Pán ale žije.

A tak žijeme i my, skrze něj pro Boha navždy a věčně.



Slovo úvodem

Milí sourozenci v Kristu,
když šly ženy toho časného rána prvních Velikonoc prokázat mrtvému Ježíšovi  
poslední  službu  lásky,  bezpochyby  počítaly  s tím,  že  Ježíšův  příběh  skončil.  
Neviděly dál, než za jeho smrt a pohřeb. Jeho slova o tom, že Syn člověka vstane  
třetí den, nezapadala do obvyklých schémat, a tak byla rychle zapomenuta. Stejně 
tak otevřený a prázdný hrob ještě zdaleka není žádným radostným poselstvím, ale  
vyvolává jen zmatek. Dokud do té nedělní ranní historie nezasáhne Bůh, chováme  
se všichni stejně – hloupě. Hledáme živého mezi mrtvými.
Velikonoce však přinášejí poselství o tom, že Bůh, který neponechal svého Syna  
v hrobě,  nenechává v zajetí  smrti  a  hrobu také nás.  A my,  stejně  jako ty  ženy  
z evangelia, si nesmíme radostnou zprávu o Kristově vítězství nechat jen pro sebe.  
Ač  nosíme  poklad  víry  v křehkých  hliněných  nádobách svého lidství,  smíme a 
máme zvěstovat slovem i životem: Ježíš žije! Ježíš vstal z mrtvých! Ježíš vládne ve  
své nezměrné slávě a již nyní zřídil království své lásky mezi námi.
Požehnané Velikonoce!
Váš

+Dušan
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Kalendář farní obce

Velikonoční bohoslužby

KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV. VAVŘINCE NA PETŘÍNĚ:
 
Zelený čtvrtek – 1.4. - památka poslední večeře Páně – 
19,00 - eucharistická slavnost s mytím nohou a getsemanská meditace
21,00 – křížová cesta na Petříně s ekumenickou účastí
Velký pátek – 2. 4. – památka utrpení a smrti Páně
18,00 – křížová cesta na Petříně     19,00 – liturgie Velkého pátku 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Bílá sobota – 3 .4.  
21,00 - liturgie velikonoční vigilie se křtem

ROTUNDA NALEZENÍ SV. KŘÍŽE NA STARÉM MĚSTĚ:

Hod Boží velikonoční – 4. 4. v 17,00 - eucharistická slavnost 
2. neděle velikonoční – 11. 4. v 17,00 – eucharistická slavnost

Pravidelné bohoslužby

Neděle 1000 - eucharistická slavnost u sv. Máří Magdalény
Neděle 1100 – eucharistická slavnost v angličtině u sv. Klimenta
Neděle 1700 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže
Úterý 1800 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže
Středa 800 -  eucharistie byzantského ritu u sv. Máří Magdalény
Čtvrtek 1800 - eucharistická slavnost u sv. Rodiny
Pátek 1700 -  eucharistická slavnost u sv. Vavřince

Událo se

Ve dnech 8. – 12. března se konal blokový seminář o starokatolické eklesiologii, 
přednášel Prof. Gunter Esser z Bonnu. Přednášky byly tlumočeny do češtiny.

20.3.  Biskupského svěcení v německém Karlsruhe se zúčastnilo 14 věřících české 
Starokatolické církve a také 10 ornátů a štol z naší katedrály jako oblečení pro 
přítomné starokatolické a anglikánské biskupy.
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Kalendárium

Svátek  sv.  Vojtěcha  oslavíme  v pátek  23.  dubna  v 17  hodin  v katedrálním 
chrámu sv. Vavřince na Petříně.

Každý čtvrtek od 19 hodin se v Communiu koná SETKÁNÍ NAD BIBLÍ.
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Nedělní a sváteční čtení

4.4.     Zmrtvýchvstání Páně

1.čtení: Iz 25, 6-9
Žalm: 114
2.čtení: 1 K 5, 6b-8
Evangelium: L 24, 13-49

Učedníkům na cestě do Emauz něco bránilo, aby Ježíše poznali. Doufali, že Ježíš 
je ten, který má vykoupit Izrael. Ale byl odsouzen na smrt a ukřižován. „Jak jste 
nechápaví!“ říká jim Ježíš, ale neopouští je a trpělivě jim všechno vysvětluje. Při 
díkůvzdání a lámání chleba ho poznávají. Kristus se dával poznat nejen tehdy. Ten 
stejný  Kristus,  který  se  zjevil  apoštolům  se  dává  poznat  i  dnes.  Ježíš  vstal 
z mrtvých a kráčí s námi.

Bože života,
tvůj Syn zvítězil nad smrtí a otevřel nám bránu k věčnému životu.
Plni radosti oslavujeme jeho vzkříšení
a prosíme tě: Obnov nás svým Duchem,
abychom i my byli vzkříšeni k novému životu.

11.4.       2. neděle velikonoční

1.čtení: Sk 5, 27-32
Žalm: 118
2. čtení: Zj 1, 4-8
Evangelium: J 20, 19-31

„Pokoj vám,“ říká Ježíš učedníkům a nabízí Tomášovi, aby se dotkl 
jeho ran. Jestli tuto nabídku Tomáš, který se toho předtím dožadoval, 
využil,  se  v Písmu  svatém  nepíše.  Ale  od  této  chvíle  už 
nepochyboval.  Sklání  se  před  Kristem se  slovy:  „Můj  Pán  a  můj 
Bůh.“ Nechme  se  i  my uzdravit  Kristovými  ranami,  které  září  ve 
slávě.
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Věčný Bože,
tvá láska probudila v apoštolu Tomášovi
víru ve vzkříšení tvého Syna.
Posiluj i nás, když pochybujeme
a veď nás po cestě Ježíše Krista, našeho bratra a Pána,
který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.

18.4.     3. neděle velikonoční

1.čtení: Sk 9, 1-20
Žalm: 30
2.čtení: Zj 5, 11-14
Evangelium: J 21, 1-19

Ježíš se po svém zmrtvýchvstání  několikrát  zjevil  učedníkům.  Byl 
s nimi, mluvil k nim, lámal chléb a rozdával jim. A oni byli  s ním. 
Jsme  povoláni  k tomu,  abychom  byli  s Ježíšem,  abychom  se  jím 
nechávali  formovat.  Být  s Kristem ale také znamená  převzít  i  část 
způsobu jeho života, nechat se od něho zmocnit ke službě.

Bože,
světlo tvé moudrosti osvěcuje bloudící,
aby našli svůj domov u tebe.
Pomoz nám žít tak,
abychom nebyli křesťany jen podle jména, ale celým svým životem.

23.4.      Svátek sv. Vojtěcha, zakladatele našeho katedrálního chrámu

1.čtení: Sk 13, 46-49
Žalm: 96
Evangelium: J 10, 11-16

Svatý Vojtěch byl odhodlaným následovníkem Ježíše Krista a snažil se žít podle 
Evangelia, jehož pravdu hájil. Následoval Ježíše jako dobrého pastýře, který zná 
své ovce a ony znají jeho.A svůj život dává za ovce. Sám sv. Vojtěch nakonec 
zahynul mučednickou smrtí.
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Dobrý Bože, 
ty jsi povolal biskupa Vojtěcha, aby byl poslem tvého světla
a naplnil jsi ho horlivostí a odvahou, 
aby svou věrnost potvrdil mučednickou smrtí.
Osvěcuj naše srdce,
abychom i my ve své době zvěstovali tvé veliké skutky
a radostně svědčili o tvém poselství:
o Ježíši Kristu, tvém Synu, našem bratru,
který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a na věky.

25.4.    4. neděle velikonoční

1.čtení: Sk 9, 39-43
Žalm: 23
2.čtení: Zj 7, 9-17
Evangelium: J 10, 22-30

Ježíš říká: „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám 
věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi 
je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky, Já a Otec 
jsme jedno.“ Je to krásné zaslíbení pro každého, kdo kráčí za Kristem.

Bože, pastýři svého lidu,
ty jsi svého Syna Ježíše nezanechal napospas smrti,
ale probudil jsi ho k životu bez konce.
On nás všechny nazývá jménem 
a volá nás ke svobodě.
Dej, abychom slyšeli jeho hlas
a následovali ho na cestách svého života.
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Farní vyúčtování za měsíc březen 2010

Příjmy:
sbírky rotunda:                3.688,-
sbírky sv. Vavřinec:        1.915,-
dar farnosti                      5.000,-
příspěvky                         2.100,-
CELKEM                       12.703,-

Výdaje:
elektřina:                           2.480,-
květiny, svíčky:                   360,-
telefon:                              1.190,-
CELKEM:                         4.030,-
  
ROZDÍL:                       +8.673,-

Stav účtu k 31.3.2010:  640.759,-
Stav pokladny:                37.676,-   
CELKEM:                       678.435,-

Sbírky k 31.3.2010:  
rotunda:                11.485,-
sv. Vavřinec:          3.511,-
CELKEM:          14.996,-                   

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze.
Vydáno : 1.4. 2010. Neprodejné.

Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: stkat@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz
© 20010
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