
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

     leden 2009                                                                 3. ročník/1. číslo

Bože, příteli všech lidí,
při křtu v Jordánu jsi zjevil Ježíše jako svého milovaného Syna.

Dej, abychom i my,
kteří jsme byli znovuzrozeni vodou a Duchem svatým,

žili jako Tvé dcery a synové...



        Slovo úvodem

Milí sourozenci v Kristu,

starověcí  Mayové  udivovali  přesností  svých časových výpočtů.  Měli  například 
kalendář přesnější  než je náš. Úseky času si  představovali  jako břemena, která 
nesou nadpřirozené bytosti, nosiči příslušného čísla. Nosič tisíciletí, který začal 
svůj náklad nést před devíti lety,  tedy pořád pokračuje ve své cestě, stejně tak 
nosič století a unavený nosič desetiletí. Jen nosič roku  08 se o půlnoci posledního 
dne loňského roku zbavil svého břemene a odevzdal je nosiči roku 09. A přitom se 
na chviličku zastavil...

Takové myšlenkové zastavení je užitečné i pro nás, abychom se  nejen ohlédli, ale 
především se zahleděli dopředu k svému cíli. Lidské myšlení  se totiž jen těžko 
dokáže odpoutat od berliček času a prostoru.  Snad kdysi  v době dospívání nás 
ještě znepokojoval problém nekonečna a věčnosti, ale pak jsme se docela hezky 
zabydlili v daném plynutí času. Občas si uvědomujeme, že čas docela rychle letí, 
ale málokomu se jeho vlastní čas zdá nepřijatelně těžkým břemenem. 

Sv.  Augustin  ve  Vyznáních  ukazuje,  že  ten  čas,  který  dělíme  na  minulost, 
přítomnost  a  budoucnost,  vlastně  neexistuje.  Že  budoucnost  ještě  není  a 
přítomnost je okamžik tak krátký a prchavý, že je jí těžko zachytit. Hned se stává 
minulostí, která už není.

Naštěstí je ještě jiný čas. Čas, jenž se naplnil příchodem našeho Pána, který na 
počátku svého veřejného působení říká „Naplnil se čas a přiblížilo se království  
Boží“. To je čas, který k něčemu směřuje, který něco radostně očekává.

Přejeme-li si vše nejlepší do nového roku, pak myslíme na to, aby se urychlil náš 
eschatologický čas, aby se přibližovalo to, co čekáme, aby náš život pulzoval ještě 
živěji a intenzivněji. Aby byl hlubší. Aby v něm byla cítit přítomnost toho, který 
vstoupil  do našeho života,  do našich časových mezníků,  aby nás a to všechno 
proměnil a vtáhl do božské roviny existence. Protože Ježíš Kristus je včera i dnes, 
počátek a konec, alfa i omega. Jeho je tento čas a jeho je věčnost.

+Dušan
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LEDNOVÉ  VÁNOČNÍ  BOHOSLUŽB Y

KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV. VAVŘINCE NA PETŘÍNĚ:
Nový rok – 1.1.2009  v 15,00 - eucharistická slavnost s koledami

neděle 4. 1. v 17,00 - eucharistická slavnost s koledami 
Svátek Křtu Páně – neděle 11.1. v 17,00 eucharistická slavnost se křtem

po bohoslužbě bude farní shromáždění

ROTUNDA NALEZENÍ SV. KŘÍŽE NA STARÉM MĚSTĚ:
Slavnost Zjevení Páně – úterý  6.1.  v 18,00

eucharistická slavnost s koledami

KAPLE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY U ČECHOVA MOSTU:
Neděle  4.1. v 10,00 - eucharistická slavnost

 Svátek Křtu Páně – neděle 11.1. v 10,00 eucharistická slavnost

KAPLE SV. RODINY POD NUSELSKÝMI SCHODY:
Nový rok.1.1. v 18,00 eucharistická slavnost

Kalendář farní obce

Pravidelné bohoslužby

Neděle 1000 - eucharistická slavnost u sv. Máří Magdalény
Neděle 1100 – eucharistie byzantského ritu u sv. Máří Magdalény
Neděle 1100 – eucharistická slavnost v angličtině u sv. Klimenta
Neděle 1700 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže
Pondělí 1800 -  večerní modlitba u sv. Kříže
Úterý 1800 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže
Čtvrtek 1800 - eucharistická slavnost u sv. Rodiny
Pátek 1700 -  eucharistická slavnost ve středisku Communio 

Událo se
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3.11.2008 –  zemřela v LDN v Podbořanech naše sestra Tugomira Musilová. Zádušní 
bohoslužba se konala 17. 12. v rotundě Nalezení sv. Kříže
9. 12. – navštívili naši farní obec naši přátelé z diecéze Charleston v Západní Virginii 
14.12. – bratr biskup navštívil filiální obec u sv. Máří Magdalény

Kalendárium

1.1. v 18 hodin – se bude v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje konat Novoroční 
ekumenická slavnost, kterou bude přenášet Česká televize.
7.1. si připomeneme již 18. výročí smrti biskupa Dr. Augustina Podoláka, někdejšího 
faráře v Praze 
9.1. bude první bohoslužba kolem stolu ve středisku Communio, které je vymalováno a 
krásně uklizeno
19.1. v 18,30 – se v modlitebně Církve bratrské  v Soukenické ulici bude konat 
ekumenická bohoslužba v rámci Týdne za jednotu křesťanů a po ní začne Noc otevřených 
kostelů v některých pražských chrámech
25-31. 1. – se bude nedaleko Prahy konat zasedání Mezinárodní biskupské konference 
včetně setkání evropských starokatolických a anglikánských biskupů
v neděli 1. 2.  oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) bohoslužbou se 
svěcením svící v 17,00 hodin v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně. V ro-
tundě Nalezení sv. Kříže ten den nebude bohoslužba.

Nedělní čtení
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1.1. –  Oktáv Narození Páně -  svátek Matky Boží Panny Marie
1. čtení: Nu 6,22-279
Žalm 67
2. čtení: Ga 4,4-7 nebo Fp 2,5-11
Evangelium: Lk 2,15-21

Novoroční přání pro nás: Být u toho, když Bůh koná nové věci, vidět Boha v akci a mít 
toho plné srdce – jako Maria. To je návod, jak žít ve všech dobách jako Kristova církev.

Všemohoucí Bože,
Ty jsi vyvolil Pannu Marii za Matku svého Syna a našeho Spasitele.
Dej, ať jako ona dokážeme přijmout Tvou vůli
a uskutečňovat ji ve svém životě s poslušností a láskou.

4. 1. – 2. neděle po Narození Páně
1. čtení: Jr 31,7-14  nebo Sir 24,1-12
Žalm 147 nebo Mdr 10,16-21
2. čtení: Ef 1,3-14
Evangelium: J 1,(1-9)10-18.

Kristovo světlo svítí tam, kde nechceme tmu a dáváme mu prostor, tam, kde se člověk 
může spolehnout na bližního, kde přítel nezradí  přítele,  kde je naděje pro zoufalé,  kde 
nemá prostor lest a násilí.

Bože světla,
Ty osvěcuješ všechny, kdo v Tebe věří.
Zjev se nám lidem, abychom Tě poznávali a obraceli se k Tobě.

6. 1. – Slavnost Zjevení Páně
1. čtení: Iz 60,1-6
Žalm 72
2. čtení: Ef 3,1-12
Evangelium: Mt 2,1-12

Jít za Bohem, hledat  Boha a nacházet  Boha. Ale jinak než čekáme,  jinde,  než kde ho 
hledáme. Na jedné straně světlo a sláva hvězdy, na druhé straně chudoba a nepatrnost. Tak 
se zjevuje Bůh. Co je veliké v našich očích? A co je veliké u Boha? Ten kontrast se táhne 
celým evangeliem.

Bože, Ty jsi skrytý, ale přesto přítomný.
Dnes jsi šero našeho pozemského života prozářil slávou svého Syna
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a celému světu jsi ho zjevil jako Spasitele.
Tak jako jsi vedl mudrce z dalekých krajů,
přiváděj i nás stále blíže k němu, našemu Pánu a bratru Ježíši Kristu.

11.1. – Svátek Křtu Páně 
         1. čtení: Gn1,1-5
         Žalm 29
         2. čtení: Sk 19,1-7
         Evangelium: Mk 1,4-11

Nebe otevřené nad Ježíšem při jeho křtu v Jordánu, je od té doby otevřené i nám, kteří 
jsme byli pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Pro nás, kteří jsme uvěřili, že on 
je náš Spasitel, pro nás, kteří potřebují jeho nezasloužený dar odpuštění.

Bože, příteli všech lidí,
při křtu v Jordánu jsi zjevil Ježíše
jako svého milovaného Syna.
Dej, abychom i my, 
kteří jsme byli znovuzrozeni 
vodou a Duchem svatým,
žili jako Tvé dcery a synové...

18. 1. – 2. neděle v     mezidobí – neděle svatby v Káně  
1. čtení: 1.Sam 3,1-10(11-20)
Žalm 139
2. čtení: 1K6,12-20
Evangelium: J2,1-12 (nebo J 1,43-51)

Komu to vlastně Ježíš zjevil svou slávu? Většina svatebčanů přece vůbec nic netušila. Kdo 
to vlastně věděl? Maria a ti, kteří nosili džbány a riskovali ostudu. Služebníci. Ti, kdo se 
nepřišli radovat, ale sloužit. Ti vzali vážně Mariinu radu a Ježíšův nesmyslný příkaz, který 
smrděl ostudou. Oni nemuseli poslechnout. A oni to jsou, kdo to nakonec řekl učedníkům. 
Oni předali víru. A tak to Ježíš dělá dodnes.

Bože, příteli života a radosti,
Ty jsi nám ve svém Synu Ježíšovi zjevil svou krásu a velikost.
Dej, ať ho máme stále před očima, 
nasloucháme jeho slovu a věrně ho následujeme.
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25. 1. – 3. neděle v mezidobí

1. čtení: Jon 3,1-5.10
Žalm 62,6-13
2. čtení: 1.K 7,29-31
Evangelium: Mk 1,14-20

Obyvatelé Ninive mají pouhých 40 dní na změnu životního stylu. Apoštol Pavel píše v 
dopisu Korintským: "Čas je krátký". "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království " říká. 
Ježíš. My často říkáme „Nemám čas“  a většina našich hříchů není ani tak o tom, že jsme 
špatně mysleli, mluvili a jednali, ale o tom, že jsme nevykonali nic z toho, co jsme měli, 
že si čas sobecky přivlastňujeme. 
Šimon,  Ondřej,  Jakub a  Jan  nechali  všeho  a  šli.  Nenechme se  mýlit,  že se  to  netýká 
každého z nás a nenechme se ukolébat fikcí, že to jen pro ty ordinované, nebo nějak jinak 
mimořádné.  Demokracie v církvi  je v tom, že každý je schopen všeho nechat  a  jít  za 
Ježíšem, protože bez něj to nemá smysl. 

Milosrdný Bože,
skrze svého Syna nás voláš k obrácení a k víře v evangelium.
Posiluj nás svým Duchem,
abychom toto volání slyšeli i v hluku našeho světa
a odhodlaně následovali Tvého Syna s nadějí,
že se naplnil čas a přiblížilo Tvé království.
                                                    
Dh

POŽEHNANÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU, BOŽÍPOŽEHNANÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU, BOŽÍ  
OCHRANU A BLÍZKOST PO VŠECHNY DNY VÁM PŘEJEOCHRANU A BLÍZKOST PO VŠECHNY DNY VÁM PŘEJE  

FARNÍ RADA PRAŽSKÉ OBCE STAROKATOLICKÉ CÍRKVEFARNÍ RADA PRAŽSKÉ OBCE STAROKATOLICKÉ CÍRKVE

Farní pokladna za období 1. -15. prosince 2008

Příjmy: sbírky rotunda Nalezení sv. Kříže: 2.754,- Kč

sbírky sv. Vavřinec: 0,- Kč
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Příspěvky:  365,- Kč

Koncert, dar ze svatby: 1.300,- Kč

Výdaje: Křestní roušky: 1200,- Kč 

Svíčky: 480,- Kč

Telefonní linka: 1144,50 Kč

To znamená:
Příjmy: 4 419,- Kč

Výdaje:                              - 2 824,50 Kč

 Výsledek hospodaření: +1594,50 Kč 
Konečný výsledek za prosinec, jakož i za rok 2008 bude zveřejněn v příštím čísle.

Prosíme ty, kteří ještě nezaplatili příspěvek za rok 2008, aby nezapomněli na svou 
solidaritu s církví.

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze. 
Vydáno: 27.12. 2008. Neprodejné.

Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: krizovatka@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz
© 2008
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