
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

   duben 2009                                                                 3. ročník / 4. číslo

Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.



        Slovo úvodem

Milé sestry, milí bratři,
začíná nejdůležitější období církevního roku - týden, kterému se právem říká 
svatý. Se zatajeným dechem smíme doprovázet našeho Pána posledními dny a 
hodinami jeho pozemského života. Spolu se zástupem jej můžeme vítat u bran 
Jeruzaléma s ratolestmi  v rukou,  večer  před  jeho  smrtí  s ním slavit  hostinu 
lásky, stát pod křížem a slyšet jeho poslední slova, naklonit se nad hrobem, 
kam jej položili, a s úžasem, který provázel první svědky, přijmout poselství o 
jeho vzkříšení.
Prastarý zpěv z liturgie velikonoční vigilie vyjadřuje poselství této veliké noci:

Toto je noc, která po celém světě všechny ty, kdo věří v Krista, 
vzdaluje od viny světa a od tmy hříchu, 
vede je do království milosti a sdružuje ve svaté společenství.
Toto je noc,
v níž Kristus zpřetrhal pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Bylo by marné naše zrození, kdyby nás Kristus nezachránil.
Ó nepochopitelná Otcova lásko:
obětovala jsi Syna, abys vykoupila služebníky.
Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, který Kristus zahladil svou smrtí.
Ó šťastná vino, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!
Ó vskutku blažená noc,
ta jediná směla znát čas i hodinu, kdy Kristus vstal z říše zemřelých!

Přeji Vám, aby se v těchto posvátných dnech Vaše víra obnovila a rozhořela, 
abyste  při  všem,  co  v životě  prožíváte,  a  co  může  být  těžké  a  bolestné, 
neztráceli naději, že po každém Velkém pátku přijdou Velikonoce. 
O toto poselství největších křesťanských svátků, které nám dovoluje v každém 
okamžiku  života doufat, se s Vámi chci podělit. Proto je pro Vás připraven 
jako každý rok bohatý pořad bohoslužeb, na které Vás srdečně zvu.
POŽEHNANÉ VELIKONOCE!
Váš

+Dušan
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Kalendář farní obce

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB:

Katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně:
Květná neděle – 5. 4. v 17,00 eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
Úterý 7. 4.  v 18,00 eucharistická slavnost se svěcením olejů 
Zelený čtvrtek – 9.4. - 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 – 10.4. – památka utrpení a smrti Páně
18,00 – křížová cesta na Petříně     19,00 – liturgie Velkého pátku 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Bílá sobota – 11.4. 21,00 - liturgie
 velikonoční vigilie se křtem

Rotunda Nalezení sv. Kříže:
Středa 8.4. v 18,00 – temné hodinky –  Sedm Kristových slov na kříži
Hod Boží velikonoční –12.4. v 17,00 - eucharistická slavnost se křtem
2. neděle velikonoční – 19. 4. v 17,00 – eucharistická slavnost

Kaple sv. Máří Magdaleny
Bílá sobota, 11. 4. 2009 v 21 h – obřady velikonoční vigilie
Hod Boží velikonoční, 12. 4. v 10 h – eucharistická slavnost
11 h – eucharistická slavnost byzantského ritu

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 v katedrálním chrámu sv. Vavřince

Událo se
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17.3. – zasedání farní rady 

25. 3.– proběhl předvelikonoční úklid u sv. Vavřince – účastníkům děkujeme

Kalendárium

20.  –  22.4.  –  se  v  Praze   sejde  pracovní  skupina  nad  návrhem  nového 
synodního řádu
21.4. – přijde kazatel z ekumeny 
28.4. – se koná zasedání farní rady
3. 5 v 9,00 hod – přímý přenos bohoslužby z rotundy Nalezení sv. Kříže. 
Ten den nebude v rotundě odpolední bohoslužba.

Nedělní a sváteční čtení
5.4. – Květná neděle

1. čtení: Iz 50, 4-9a
Žalm: 31
2. čtení: Fp 2, 5-11
Pašije: Mk 14, 1-15,47

Paradoxní Bůh. Při Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma ho lidé vítali palmovými ratolestmi.
Věděli, koho to vlastně vítají? Někoho, kdo přichází ve jménu Hospodinově, krále
izraelského. Napadlo by je, že tento král bude za pár dní viset zubožený na kříži? Jak
absurdní. Už nebude oslavován, ale pohrdán. Snad jen Marii z Betanie možná něco
došlo, když ještě předtím pomazala Ježíše drahým olejem. A možná vůně pravého nardu
Ježíše doprovázela na křížové cestě a byla mu útěchou.

Bože, veliký a nepochopitelný, 
tvůj Syn, náš Spasitel, se v poslušnosti tvé vůle stal člověkem, 
ponížil se a za posměchu se vydal na kříž.
Dej nám sílu, abychom ho následovali na cestě utrpení 
a měli účast na jeho vzkříšení. 
9.4. – Zelený čtvrtek – Památka poslední večeře Páně

1. čtení: Ex 12, 1-4. 11-14
Žalm: 116
2. čtení: 1K 11, 23-26
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Evangelium: J 13, 1-17. 31b-35

Ježíš nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Dal nám příklad, který máme
napodobovat. On, Pán a Mistr, se před poslední večeří přepásal a umyl učedníkům
nohy. Kolikrát my máme problémy s tím dělat práci pod naši úroveň. „Sluha není větší než 
jeho Pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal,“ říká Ježíš. 

Bože, náš Otče, 
večer před svým utrpením 
ustanovil Tvůj milovaný Syn hostinu své lásky 
jako znamení nové a věčné smlouvy s Tebou. 
Dej, ať nás jeho láska naplňuje
a ať ji předáváme dál svým sestrám a bratřím.

10.4. – Velký pátek – Památka utrpení a smrti Páně

1. čtení: Iz 52, 13-53,12
Žalm: 22
2. čtení: Žd 10,16-25 nebo Žd 4,14-16; 5,7-9
Pašije: J 18,1-19,42

Kdo může zcela pochopit Boží lásku? Lásku do krajnosti, přibitou na kříž pro naše viny. 
Boží láska se zcela vydala lidem do rukou v Ježíši Kristu a dává se nám dál. Kristovy 
velikonoce, to nebyla liturgická slavnost se zpěvy, krásnými obřady a kadidlem. To byly 
rány, urážky, krev a smrt. Křížová cesta není místem vzpomínek, je místem, kde se 
setkáváme s Kristem v našem každodenním životě.

Pane Bože,
ve zmučeném těle našeho bratra Ježíše vidíme,
čím jsi pro tento svět.
On všechno naplnil a dokonal,
proto Tě prosíme: 
vezmi nás do svých dlaní
a dej mír každému z nás.
Sešli nám svého Ducha,
abychom s otevřeností a s ochotou přijímat Tvé duchovní dary
mohli jednou k Tobě dojít

11.4. – Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Žalm: 118
Epištola: Ř 6,3-11
Evangelium: Mk 16,1-8
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Byl vzkříšen, není zde. Místo, kam Ježíše položili, je prázdné. To, co vypadalo jako 
prohra, se stává vítězstvím. Ježíš zlomil pouta smrti a vešel do Boží slávy. Otevřel nám 
cestu, na které ho můžeme následovat.

Bože života a Otče světla, 
Ty rozjasňuješ tuto noc vzkříšením svého Syna. 
V něm poznává svět Tvou odvěkou vůli:
Co je staré se stává novým, co je tmavé, se stává světlým, 
co bylo mrtvé, povstává k životu 
a všechno bude znovu uzdraveno v tom, 
který je původcem toho všeho: 
Ježíš Kristus, Tvůj Syn, náš bratr a Pán.

12.4. -  Zmrtvýchvstání Páně (ráno)

1. čtení: Sk 10,34-43
Žalm: 118
2. čtení: 1K 15,1-11
Evangelium: J 20,1-18

Kristův kříž není jen symbolem utrpení, ale také radosti a nového života. Zmrtvýchvstalý 
Kristus je většinou zobrazován v bělostně zářícím rouchu, jakoby povstání ve světle. 
Tento zářivý obraz Kristův je založen v jeho naprostém sebevydání pro bližní. 

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

19.4. – 2. neděle velikonoční

1. čtení: Sk 4,32-35
Žalm: 133
2. čtení: 1 J 1,1-2
Evangelium: J 20,19-31

Rány bolesti se stávají ranami slávy. Když Ježíš ukázal Tomášovi své jizvy a vybídl ho, 
aby nepochyboval a věřil, Tomáš v něm spatřil pravého Boha, jemuž mohl uvěřit.

Věčný Bože,
tvá láska probudila v apoštolu Tomášovi
víru ve vzkříšení Tvého Syna.
Posiluj i nás, když pochybujeme
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a veď nás po cestě Ježíše Krista.

23.4. – svátek sv. Vojtěcha

1. čtení: Sk 13,46-49 nebo Kol 1,24-29; 2,4-8
Žalm: 96
Evangelium: J 10,11-16

Bůh touží mít upřímný vztah a obecenství plné lásky a důvěry s každým člověkem. Učinil 
pro tento vztah  vše: zaplatil nejvyšší cenu. Lidský rozum to nechápe, ale srdce člověka 
touží po této bezpodmínečné lásce.

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,

26.4. – 3. neděle velikonoční

1. čtení: Sk 3,12-19
Žalm: 4
2. čtení: 1J 3,1-7
Evangelium: L 24,36b-48

Několikrát se Ježíš po zmrtvýchvstání zjevil svým učedníkům, aby pochopili a uvěřili, že 
žije, že ho Bůh skutečně vzkřísil. Často se ve své slepotě podobáme emauzským 
učedníkům. Ježíš je s námi, kráčí vedle nás, ale my ho nevidíme. 

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.

Michaela Noe
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Vyúčtování farních financí za únor 2009

PŘÍJMY

Sbírky: 4.531,- Kč
Příspěvky:  2.870 ,-

VÝDAJE 
kopírování, telefon Communio 1233,-
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STAV K 28.2.2009: 505.560,-Kč

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:1.4. 2009. Neprodejné.

Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: krizovatka@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz
© 2009
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