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        Slovo úvodem

Milé sestry, milí bratři,
velikonoční  doba,  kterou  prožíváme   po  celý  měsíc  květen,  je  jedním 
velikým  svátkem  spějícím  až  k narozeninám  církve  –  slavnosti  Seslání 
Ducha svatého. V liturgii prožíváme poslední dny učedníků se vzkříšeným 
Pánem,  jeho  loučení  a  odchod  k Otci,  dny  plné  vytrvalých  modliteb 
v jeruzalémském  domku  a  konečně  příchod  Ducha  svatého  v ohnivých 
jazycích a úžas zástupů nad tím, jak cizí lidé nacházejí společnou řeč, jak 
všichni slyší totéž a spojuje je to. Začíná to fungovat, rodí se církev.
Když  vzniká  církev,  nevzniká  instituce,  organizace,  ohraničení  jedněch 
proti druhým. Vzniká pohyb jedněch ke druhým, nadějné vztahy a úsilí o 
ně. Vzniká nová sounáležitost jedněch s druhými, vzájemná odpovědnost, 
láska  a  společná  naděje.  Vzniká  pohyb  v nás  samých,  pohyb  ve  směru 
pokání a nové naděje. 
Když  na  lidi  sestoupí  Duch  svatý,  spojuje  je,  umožňuje  vytvořit 
společenství,  které  je  otevřené  všem  hledajícím  a  tázajícím  se.  Vzniká 
společenství, které proráží ze své úzkosti a stává se kvasem světa. Člověk 
se  stává  člověkem,  když  se  spoléhá  na  své  společenství  a  společně  se 
účastní díla, které nám všem Bůh svěřil - zlidštit tento svět, zformovat jej 
podle  Boží  vůle  a  vtisknout  mu  charakter  Božího  ducha.  Církev  je 
společenství  těch,  kteří  společně skládají  svědectví  o Ježíšově vzkříšení. 
Všude, kde žijí lidé bez naděje, kde se zdá, že temnota smrti zvítězila nad 
životem,  má  církev  dosvědčovat  vítězství  života,   možnost  vzkříšení 
uprostřed smrti.
Letniční příběh nám říká: Bůh, který jednal v Ježíšovi z Nazaretu je tady a 
musíme  s ním  počítat.  Nenechal  se  uklidit  na  smetiště  dějin  za 
jeruzalémskými  hradbami,  nenechal  se  uplatit  jako  stráž,  aby  zamlčela 
prázdný hrob, nenechal se zastrašit jako učedníci po Velkém pátku. Je tady 
a můžeme se na něho spolehnout.
Požehnaný čas velikonoční a svatodušní!
Váš 
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+Dušan

Svátky a památky v květnu 

1.5.  Filipa a Jakuba, apoštolů – svátek
2.5.  Athanasia, biskupa a učitele církve – památka
3.5.  Nalezení sv. Kříže - v pražské farnosti svátek
12.5. Achilea, Nerea a Pankráce, mučedníků – památka
16.5. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka – památka
21.5. Nanebevstoupení Páně – slavnost
25.5. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve – památka
27.5. Augustina z Centerbury, biskupa a misionáře – památka
29.5. Zdislavy z Lemberka – památka
30.5. Jany z Arku, mučednice – památka
31.5. Seslání Ducha svatého – slavnost (konec velikonoční doby)

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 v katedrálním chrámu sv. Vavřince

Událo se
12.4. – byl v rotundě pokřtěn malý Petr, syn našeho kněze ThDr.Petra Tvrdka 
od sv. Rodiny

21.4. byl ekumenickým kazatelem Mgr. M. Šourek, z ČCE

Kalendárium
3. 5 v 9,00 hod – přímý přenos bohoslužby z rotundy Nalezení sv. Kříže. 
Ten den nebude v rotundě odpolední bohoslužba.
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19. 5. – přijde kazatel z ekumeny 
30.5. – ekumenická svatodušní vigilie v Týnském chrámu

Nedělní a sváteční čtení

3..5. – 4. neděle velikonoční

1.čtení: Sk 4,5-12
Žalm: 23
2.čtení: 1J 3,16-24
Evangelium: J 10,11-18

Ježíš říká: „Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná 
Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.“ Ježíš se nám dává poznat, chce 
být s námi v každé životní situaci, chce nám být rádcem a přítelem.

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.

10.5. – 5. neděle velikonoční

1.čtení: Sk 8,26-40
Žalm: 22
2.čtení: 1J 4,7-21
Evangelium: J 15,1-8

Zůstávejme v Kristu a On bude v nás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od 
sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani my, nezůstaneme-li v Kristu.
Ježíš je vinný kmen a my jsme ratolesti. Kdo zůstává v Kristu a On v něm,
ten nese hojné ovoce.
Bože, náš Otče, 
ty jsi nás vykoupil skrze svého Syna
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a ujal se nás jako svých milovaných dětí.
Pohleď na všechny, kdo věří v Krista,
a dej, ať ve spojení s tebou najdou pravou svobodu.

17.5. – 6. neděle velikonoční

1.čtení: Sk 10,44-48
Žalm: 98
2.čtení: 1J 5,1-6
Evangelium: J 15,9-17

Zachováváme-li  Boží  přikázání,  zůstáváme v Kristově lásce.  Ježíš  nám ukládá, 
abychom jeden druhého milovali. On sám z lásky k nám snášel kříž a položil za 
nás život. Plníme-li, co nám přikazuje, stáváme se jeho přáteli. 

Bože všeho života,
celým srdcem se radujeme ze vzkříšení tvého Syna.
Dej, ať velikonoční tajemství,
které v těchto padesáti dnech slavíme,
ovlivní a změní celý náš život.

21.5. – Slavnost Nanebevstoupení Páně

1.čtení: Sk 1,1-11
Žalm: 47
2.čtení: Ef 1,15-23
Evangelium: Mk 16,15-20

Předtím než byl Pán vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží, řekl učedníkům, 
aby šli do celého světa a kázali evangelium všemu stvoření.
Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

Věčný Bože,
v nanebevstoupení svého Syna
jsi povýšil každého člověka a prokázal jeho hodnotu.
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Daruj nám pevnou důvěru,
že i my jsme povoláni ke slávě,
do které nás předešel Kristus,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

24.5. – 7. neděle velikonoční

1.čtení: Sk 1,15-17.21-26
Žalm: 1
2.čtení: 1J 5,9-13
Evangelium: J 17,6-19

Ježíš chce, abychom v sobě měli plnost jeho radosti. Jako poslal Otec jeho, tak on 
posílá  do  světa  nás,  abychom  byli  světlem  a  solí.  Posvěcuje  nás  pravdou  a 
zachovává od zlého.

Bože, náš Otče,
oslavením svého Syna jsi porušil hranice mezi světem tam a tady,
mezi nebem a zemí, mezi časem a věčností.
Dej, ať s ním překonáme všechny hranice a překážky
a žijeme z jeho Ducha.

31.5. – Slavnost Seslání Ducha svatého

1.čtení: Sk 2,1-21 
Žalm: 104
2.čtení: Ř 8,22-27
Evangelium: J 15,26-27;16,4b-15

Duch svatý přichází na pomoc naší slabosti, je nám posilou na cestě za Kristem. 
Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také vést.
Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
ty povoláváš svůj lid ze všech národů
a sjednocuješ ho v Duchu svatém.
Dej, ať tvá církev zůstane věrná tvému poslání,
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aby byla kvasem lidstva,
které chceš v Kristu obnovit a přetvořit v jednu rodinu.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
který v jednotě s Duchem svatým
s tebou žije a působí na věky.

Michaela Noe

              

Vyúčtování farních financí za březen 2009

PŘÍJMY

Sbírky: 14.298,- Kč
Příspěvky:  3.500 ,-
Dar, kasička rotunda za rok 2008: 7.640

VÝDAJE 
kopírování, telefon a elektřina Communio, elektřina rotunda, svíčky: 11.720,-

STAV K 31.3. 2009: 528.266,-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: 1.5. 2009. Neprodejné.

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