
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

červenec / srpen 2010                                           4. ročník / 7-8. číslo

... Svým svatým Duchem připravuješ svůj lid ke královskému kněžství
a z něj povoláváš ty, kterým svěřuješ službu

věrně zvěstovat tvé slovo a slavit tajemství spásy.
Tak buduješ svou církev a pomáháš všem lidem tě nalézat....

(z preface při svěcení)



Slovo úvodem

Milí sourozenci v Kristu,
prázdniny prý jsou od slova prázdný. Jako kluk jsem se na ně samozřejmě už od 
Vánoc těšil, ale s tou prázdninovou prázdnotou bych určitě nesouhlasil. Naopak, byl 
to školní rok který se mi vždycky zdál spíš nudný a ničím zajímavým nenaplněný. 
Prázdniny byly naproti tomu plné všeho, čeho se po celý rok nedostávalo.
„Nejhlubší  prožitek  z prázdnin  je  právě  libost  z nemusení;  je  to  veliká  rozkoš 
svobody...  Den  prázdnin  není  udělán  z hodin,  ale  z čistého  trvání  a  nerušeného 
uplývání“ napsal Karel Čapek.
Možná jsme to my dospělí, zvyklí na hektičnost neprázdninového času, kdo jsme o 
svých dovolených jaksi zaskočeni tím, že najednou nemusíme skoro nic, a tak si občas 
nějakou  tu  zdánlivou  povinnost  vyhledáváme  sami  -  s pocitem,  že  při  blaženém 
podřimování v paprscích slunce bychom určitě zmeškali něco důležitého.
Jsou  prázdniny   a  ačkoli  i  v kostelech  bývá  poněkud  prázdněji,  není  to  čas  na 
prázdnotu v duších.  Ten, který je naším Spasitelem i o prázdninách a dovolených, 
nám  ukázal,  že  je  čas  práce  i  čas  odpočinku,  čas  spánku  i  čas  modlitby,  čas 
společenství i čas samoty, ale hlavně že vždycky je možné se s ním setkávat.
Požehnané léto Vám a Vašim drahým!
+Dušan

Kalendář farní obce

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
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3.6.  jsme při eucharistické slavnosti  v kapli  sv. Rodiny oslavili  za hojné účasti 
věřících svátek Těla a Krve Páně.
26.6. přijal v katedrálním chrámu sv. Vavřince jáhenské svěcení Petr Brzobohatý.
Kalendárium
15.8. se v kostele sv. Vavřince na Petříně bude konat svatovavřinecká pouť.

Narozeniny v měsíci červenci a srpnu slaví: Petr Tvrdek, Jindřiška Nevyjelová, 
Dušan Hejbal, Eva Volková, Marcela Freiová, Petra Šťovíčková, Martin Doubek, 
Vojtěch  Kaplan,  Roman  Krzák,  Martin  Valent,  Veronika  Součková,  Antonín 
Souček.
Přejeme hojnost Božího požehnání.
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Nedělní a sváteční čtení

4.7.     14. neděle v mezidobí
1.čtení: 2 Kr 5, 1-14
Žalm: 30
2.čtení: Ga 6, 1-16
Evangelium: L 10, 1-11. 16-20

Ježíš řekl: „Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky 
na svou žeň. Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec ani 
mošnu ani obuv.“ Služme tedy Bohu s upřímností srdce, každý tím darem, který 
přijal  od  Pána.  Je  mnoho  obdarování,  ale  jen  jeden  Duch,  který  nás  vede  a 
posiluje. Nechme se jím přetvářet do podoby Kristovy.

Bože, ty měníš naše životy, 

když přijímáme tvé přátelství, které nám stále nabízíš.

Posíláš nás na svou žeň, dáváš nám sílu

a svěřuješ nám radostnou zvěst o záchraně světa.

Dej, ať si uvědomujeme, jak velkým věcem smíme sloužit.

5.7.       Svátek Cyrila a Metoděje

1.čtení: Iz 61, 1-3a
Žalm: 117
2.čtení: 2 K 4, 1-2. 5-7
Evangelium: L 10, 1-9

Hospodin  pomazal  Cyrila  a  Metoděje  k tomu,  aby  nesli  radostnou  zvěst 
pokorným. Z Božího slitování jim byla svěřena tato služba. Nezvěstovali sami 
sebe,  nýbrž  Ježíše  Krista  jako  Pána,  a  sebe  jen  jako  služebníky  pro  Ježíše. 
Neboť, jak píše apoštol Pavel: Bůh, který řekl „ze tmy ať zazáří světlo“, osvítil 
naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad 
máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží 
a není z nás.
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Bože, jsi moudrý a dobrý.

Ty jsi poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje,

aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem.

Dej, ať také my vděčně přijímáme tvé poselství

a řídíme se jím ve svém životě,

abychom dosáhli trvalé radosti.

6.7.     Svátek Jana Husa

1.čtení: Mdr 3, 1-9
Žalm: 31
2.čtení: 2Tim 2, 8-13
Evangelium: J 15, 20-21. 16, 1-4

Jan Hus snášel všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, 
nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí. 
Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže 
s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li 
nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.

Věrný Bože,

dal jsi Janu Husovi odvahu,

aby vyznal Krista, miloval jeho pravdu

a tuto víru dosvědčoval až ke smrti.

Dej, ať jsme schopni vydat svědectví 

o naději, že tvoje pravda vítězí.

11.7.      15. neděle v mezidobí

1.čtení: Am 7, 7-17
Žalm: 82
2.čtení: Kol 1, 1-14
Evangelium: Lk 10, 25-37

S moudrostí a duchovním pochopením poznávejme Boží vůli. Tak budeme svým 
životem dělat Pánu čest a ve všem poneseme ovoce dobrých skutků a budeme růst 
v poznání  Boha.  On nás  vysvobodil  z moci  tmy a přenesl  do království  svého 
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milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.

Náš Bože,

často si klademe otázky, jak žít podle tvé vůle,

aby i pro nás platil příslib věčného života.

Dej, ať milujeme tebe a sebe navzájem,

a to celým srdcem, duší a všemi našimi myšlenkami a silami.

18.7.     16. neděle v mezidobí 

1.čtení: Am 8, 1-12
Žalm: 52
2.čtení: Kol 1, 15-28
Evangelium: L 10, 38-42

Ježíš  vešel  do domu ženy jménem Marta,  která  měla  sestru Marii;  ta  si  sedla 
Ježíšovi k nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho 
obsloužila.  Přišla k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom,  že mne má sestra 
nechala  sloužit  samotnou?  Řekni  jí  přece,  ať  mi  pomůže!“  Pán  jí  odpověděl: 
„Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. 
Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“

Bože, náš Otče,

přicházíš k nám v Ježíši Kristu

a dáváš nám důvěru v život v plnosti.

Dej, ať při všech starostech a povinnostech, které nás denně zavalují,

nepřeslechneme jeho slovo.

25.7.     17. neděle v mezidobí

1.čtení: Oz 1, 2-9
Žalm:   85
2.čtení: Kol 2, 6-19
Evangelium: L 11, 1-13

Ježíš řekl:  „Proste, a bude vám dáno; hledejte,  a naleznete; tlučte, a bude vám 
otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu 
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bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho 
prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím 
spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“

Bože, náš Otče na nebesích,

všechno živé zahrnuješ svými dobrými dary.

Vycházej vstříc našim prosbám

a daruj nám svého svatého Ducha,

abychom se v něm byli schopni modlit.

1.8.     18. neděle v mezidobí

1.čtení: Oz 11, 1-11
Žalm: 107
2.čtení: Kol 3, 1-11
Evangelium: L 13, 13-21

V Ježíši Kristu máme nový život. Apoštol Pavel píše: Protože jste byli vzkříšeni 
s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu 
směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu 
s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete 
ve slávě.

Bože, staráš se o nás každý den

a víš, co potřebujeme.

Osvoboď nás, abychom se neztráceli

ve starostech a v každodenním shonu.

Veď naši pozornost k tomu, co je trvalé,

abychom jednou měli s Kristem podíl  na jeho životě v blaženosti,

neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a působí na věky věků.

6.8.      Svátek Proměnění Páně

1.čtení: 2 Kr 2, 1-12
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Žalm: 50
2.čtení: 2 K 4, 3-6
Evangelium: Mk 9, 2-9

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. 
A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič 
na zemi nedovedl vybílit. A z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj milovaný syn, 
toho poslouchejte.“ Neboť Bůh, který řekl „ze tmy ať zazáří světlo“, osvítil naše 
srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.

Bože, Otče veškerého světla,

na svaté hoře jsi před vyvolenými svědky

zjevil na svém milovaném Synu

naši budoucí slávu.

Dej, abychom i my v temnotách tohoto světa

zapalovali tvé světlo - Ježíše Krista,

tvůj  obraz a našeho bratra,

který v jednotě Ducha svatého

s tebou žije a působí na věky věků.

8.8.      19. neděle v mezidobí

1.čtení: Iz 1,1. 10-20
Žalm: 50
2.čtení: Žd 11, 1-3. 8-16
Evangelium: L 12, 32-40

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co 
nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Abraham věřil, 
a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; 
vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. Svou sílu hledejme u Pána, v jeho 
veliké moci. Odevzdejme se Kristu a on nás povede.

Svatý a silný Bože,

daruj nám sílu víry ve tvou blízkost,

tak jako kdysi Abrahámovi a Sáře.

Nedopusť, aby na nás dolehla bezmoc a pocit ztracenosti,

8



ale dej, abychom rádi a s důvěrou kráčeli vstříc

tvému Synu, našemu Pánu a bratru Ježíši Kristu,

který s tebou a s Duchem svatým

žije v našem středu nyní a navěky.

10.8.        Svátek sv. Vavřince

1.čtení: Zj 12, 10-12a
Žalm: 112
2.čtení: 2 K 9, 6-10
Evangelium: J 15, 18-21

Svatý Vavřinec vytrval až do konce ve věrnosti Kristu a jeho slovům: „ Nenávidí-
li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by 
miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa 
vyvolil, proto vás svět nenávidí. Sluha není nad svého pána. Jestliže 
pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i 
vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který 
mě poslal.“

Bože, ty jsi svatého Vavřince naplnil žárem své lásky,

aby věrně konal jáhenskou službu

a statečně překonával všechny útrapy při mučení.

Dej, ať k nám promlouvá příklad jeho odvahy,

ať milujeme to, co miloval on,

a zachováváme věrnost tomu, co on svým životem vyznával.

15.8.       Úmrtí Panny Marie

1.čtení: Zj 21, 1-5a
Žalm: 45
2.čtení: 1 K 15, 54-57
Evangelium: L 1, 39-56

Panna Maria svým životem naplnila Boží vůli. Blahoslavená, která uvěřila, že se 
splní  to,  co  jí  bylo  řečeno  od  Hospodina.  Pomíjitelné  tělo  musí  obléci 
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nepomíjitelnost  a  smrtelné  nesmrtelnost.  A  když  pomíjitelné  obleče 
nepomíjitelnost  a  smrtelné  nesmrtelnost,  pak  se  naplní,  co  je  psáno:  „Smrt  je 
pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?“

Věčný Bože,

v den smrti Marie, Matky tvého Syna,

ti děkujeme za veliké věci, které jsi s ní učinil.

A prosíme tě:

až naše cesta dojde ke konci, přijmi i nás do svého království,

abychom tě ve společenství s Marií chválili a velebili

skrze Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Pána a bratra,

který v jednotě Ducha svatého

s tebou žije a působí na věky věků.

22.8.       21. neděle v mezidobí

1.čtení: Jr 1, 4-10
Žalm: 71
2.čtení: Žd 12, 18-29
Evangelium: L 13, 10-17

Apoštol Pavel píše: Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří 
Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký 
jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Buďme vděčni za to, že dostáváme 
neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. 
Vždyť „náš Bůh je oheň stravující“.

Veliký Bože,

ve jménu svého Syna jsi nás svolal

do jednoho společenství,

které je mnohem větší než toto shromáždění.

Dáváš nám jistotu, že jsi s námi všude tam,

kde svědčíme o tvé dobrotě a lásce.

29.8.       22. neděle v mezidobí
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1.čtení: Jr 2, 4-13
Žalm: 81
2.čtení: Žd 13, 1-8. 15-16
Evangelium: L 14, 1.7-14

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, 
vždyť i vás může potkat utrpení. Ježíš v evangeliu říká: „Dáváš-li oběd nebo 
večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž 
oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi 
chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale 
bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“

Bože, 

tvá měřítka jsou často úplně jiná než naše.

Zbav nás povrchního hodnocení, vypočítavosti

a hledání nejsnadnějších cest.

Ukaž nám, že Ježíšovo místo 

bylo vždycky na straně slabých a bezvýznamných.

Farní vyúčtování za měsíc červen 2010

Příjmy:
sbírky rotunda:                2.794,-
sbírky sv. Vavřinec:        1.450,-
CELKEM                        4.244,-

Výdaje:
elektřina rotunda:             6.605,-
agape (svěcení):               1.259,-
tel. Communio:                1.090,- 
nájem Communio:           3.366,-
CELKEM:                      12.320,-
  
ROZDÍL:                       - 8.076,-
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