
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

   červen 2009                                                                 3. ročník/6. číslo

Když kocour není doma....



        Slovo úvodem

Když kocour není doma, myši mají pré…..

Ježíš  odešel.  Oblak  Otcovy  slávy  ho  vzal  našim  pozemským  zrakům.  Je  vzdálen  
lidským  dotykům  a  kdo  si  ještě  vzpomene,  jak  zněl  jeho  hlas,  když  jeho  slova  
interpretují hlasy naše. Nestojí nám za zády, všechno je najednou jiné, snad občas i  
dobré, ale jiné, ne takové jako s ním… Jeho Duch je sice tady, ale vane si kam chce…
Náš Pán odcestoval, je na dovolené (jak o tom zpívá Jan Burian) a my nevíme na jak  
dlouho… 
A jsou tady.  
Zpovzdálí se zlovolně ušklíbaly, když jsme stáli mezi těmi, kdo se tísnili u betlémské  
jeskyně, ve frontě na Janův křest chyběly, popel prvního postního dne se jejich čela  
nedotkl,  když  jsme  únavou  usínali  v Getsemanech,  možná  doprovázely  kamaráda 
Jidáše. (Kam?)
Když jsme snad jen zpovzdálí a opatrně doprovázeli Pána na křížové cestě, nebyly  
tam ani náhodou, vyhnuly se (jako čert) kříži. Naklonit se nad Ježíšovým hrobem se  
neodvážily, od ohně Velké noci si srdce nezapálily…
Teď jsou hrdě tady.
Myši.
Myši  víry  v  naši  vlastní  zakrnělou  víru,  myši  sebedůvěry,  sebespravedlnosti,  
sebelásky…
Jejich MYŠlenky jsou často lákavé, nakažlivé…
Kocour není doma – myši mají pré.  Začíná mezidobí. Často budeme jen vzpomínat…
Slovník spisovného jazyka českého říká, že „mít pré“ znamená mít volnost, zvůli. 
Co s tím?
Před velikonočním úklidem u sv. Vavřince, jsme zjistili, že naše tolerance vůči myším 
je nesmyslná, a v první fázi jsme pořídili klasické pasti. Pak jsme pochopili, že to je  
málo. Že protřelá kostelní myš obelstí i past, která mnohokrát poraní i toho,  kdo ji  
připravuje. Možná i past občas skočí do pasti chudoby, prostoty a upřímnosti takové  
kostelní myši…   A tak jsme  se nechali inspirovat chalupářskou zkušeností a pořídili  
jsme zařízení jiná, která myši nelákají na vidinu porozumění k jejich potřebám, ale  
rovnou je odhánějí. 
Aby nezavládla myší zvůle když kocour odejde,  často nezbývá než inspirace – dát  
průchod Duchu toho, který na čas odešel.
Promiňte mi, že mám raději kočky než myši.  A že myší kožíšek jako symbol pokory a  
upřímnosti mě nepřesvědčí, pokud pod ním není skryta zlatá hvězda, která září na 
čele, jako v té staré pohádce. A těch moc není.
Ty potvory totiž někdy žerou i hostie a neměly by…

+Dušan
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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 u sv. Vavřince

Událo se

3.5. – rozhlasová bohoslužba z rotundy Nalezení sv. Kříže měla velmi dobré 
posluchačské ohlasy

31. 5.– jsme oslavili Seslání Ducha svatého v katedrále bohoslužbou, při níž 
Darinka Veselá poprvé přistoupila ke stolu Páně

Kalendárium

3. – 6. 6. - se v Praze koná zasedání Mezinárodní starokatolické liturgické komise,
jeho účastníci s námi budou slavit eucharistii v pátek 5. 6.
16.6. – přijde kazatel z ekumeny 
19. 6. – se koná Svatovavřinecké petřínské léto:
16:30 ZKŘOVÍ BAND
17:00 EUCHARISTICKÁ SLAVNOST (CELEBRUJE BISKUP DUŠAN)
18:15 2 + 1+ ZDENĚK ZDENĚK   (folk-jazz)
19:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – ZPĚVY SLADKÉ FRANCIE 
(DIVADELNÍ SPOLEČNOST TY-JÁ-TR)
20:00 JAZZOVÝ VEČER ( MARTINA TALPOVÁ, ONDŘEJ KABRNA)
23. 6. – bude zasedat farní rada
4.7. v 11 hodin – přijme bratr jáhen Mgr. Petr Vinš kněžské svěcení v katedrálním 
chrámu sv. Vavřince
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Nedělní čtení

7.6. – Slavnost Nejsvětější Trojice

1.čtení: Iz 6,1-8
Žalm: 29
2.čtení: Ř 8,12-17
Evangelium: J 3,1-17

Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Patříme-
li Kristu, nedávejme se vést myšlením světa a svou vlastní vůlí. Dávejme se vést 
Duchem svatým, který dává život a pokoj. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí a 
nerespektují Boží zákon, nemohou se líbit Bohu. Jak píše apoštol Pavel: „Vždyť 
žijete-li  podle  své  vůle,  spějete  k smrti;  jestliže  však  mocí  Ducha  usmrcujete 
hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.

Bože, stvořiteli nebe a země,
ty jsi Pánem vesmíru.
Ve svém Synu Ježíši Kristu jsi s námi sdílel náš život i naši smrt.
Tvůj Duch žije v nás a udržuje nás při životě.
Dej, ať tvá láska, tvé přátelství a tvé smilování
získají prostor v našem životě.
Ať přijde tvé království.

11.6. – Slavnost Těla a Krve Páně – Den díků za Eucharistii

1.čtení: Ex 24,3-8
Žalm: 116
2.čtení: Žd 9,11-15
Evangelium: Mk 14,12-16.22-26

Ježíš se zcela vydal lidem do rukou, podstoupil utrpení pro naši spásu. A dává se 
nám dál v chlebu a vínu při eucharistické slavnosti. Jen životodárnou silou Boha 
se chléb stává chlebem života a víno nápojem spásy.
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Bože, dárce života,
shromažďujeme se, abychom slavili hostinu tvého Syna
s vděčností za jeho lásku a blízkost, 
kterou smíme prožívat ve svátosti jeho Těla a Krve.
Naplň nás svým Duchem
a daruj nám naději, že uvidíme svého Spasitele oslaveného
na hostině ve tvém věčném království,
tak jako ho naše víra poznává již nyní v darech chleba a vína.

14.6. – 11. neděle v mezidobí

1.čtení: Ez 17,22-24
Žalm: 92
2.čtení: 2 K 5,6-10
Evangelium: Mk 4,26-34

Boží  království  je  jako  hořčičné  zrno,  které  je  zaseto  do  země.  Je  menší  než 
všechna ostatní semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny.  Ježíš nám 
přislíbil své království, odevzdejme se tedy plně Pánu, aby v nás rostlo zaseté zrno 
jeho slova.

Bože, náš Otče,
každý dobrý dar a každý růst pochází od Tebe.
Přislíbil jsi nám své království.
Dej, ať smíme doufat v jeho příchod,
i když nevidíme, jak roste zaseté zrno Tvého slova.
21.6. – 12. neděle v mezidobí

1.čtení: Job 38,1-11
Žalm: 107
2.čtení: 2 K 6,1-13
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Evangelium: Mk 4,35-41

Když  Ježíš utišil  bouři na moři,  svým vyděšeným,  o svůj život se strachujícím 
učedníkům řekl: „Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?“ Ježíš je naše útočiště, 
nemusíme mít strach. Pokud se ho sami nepustíme, on nás nenechá padnout.

Bože, naše spáso a naše sílo,
ukaž nám svou záchrannou moc,
když nás ohrožuje strach a bouře.
Dokázal jsi to na Ježíšovi, kterého jsi neponechal smrti.
Zachraň i nás skrze něho, svého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.

28.6. – 13. neděle v mezidobí

1.čtení: Mdr 1,13-15; 2,23-24
Žalm: 30
2.čtení: 2 K 8,7-15
Evangelium: Mk 5,21-43

Ženě, která věřila, že dotkne-li se alespoň Ježíšova šatu, bude uzdravena, Pán řekl: 
„Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení!“ A 
představenému  synagógy,  který  ho  prosil  o  záchranu  umírající  dcerky,  řekl: 
„Neboj se, jen věř!“ Ježíš nás přivádí ze smrti k životu věčnému.

Bože, ty jsi nám otcem a matkou,
od tebe pochází všechno, co je a co žije.
Stvořil jsi nás ke svému obrazu
a povolal jsi nás k nepomíjejícímu životu.
Tvůj syn Ježíš nás zbavuje moci zla a zkázy, 
která na nás útočí zvenku i z hlubin našich srdcí.
Pomoz nám žít v jeho lásce a v jednotě s tebou
a s vděčností ochraňovat a uchovávat tvé stvoření.

29.6. – Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla

1. čtení: Sk 12,1-11
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Žalm: 34
2. čtení: 2.Tim 4, 6-8.17-18
Evangelium: Mt 16, 13-19 nebo Mt 14, 22-32

Stali se pojmem. Řecké slovo apostolos znamená poslaný. To poslání platí i pro 
nás. A každého z nás zavazuje důvěra, kterou v nás Kristus vkládá, a posiluje 
jistota,  že všechno,  co konáme z lásky k Bohu,  má  smysl,  i  když  to na první 
pohled není vidět, a náš život se může jevit jako seriál porážek a nenaplněných 
tužeb...  Náš život je krátký a brzy nás Pán povolá před svůj soud. A bude se nás 
ptát, co pro nás v tomto světě znamenalo být mu věrný. Co jsme vykonali pro jeho 
věc a čeho jsme byli  schopni  se zříci.  Jak jsme naplnili  svůj  čas.  Za co jsme 
bojovali.  Oč  jsme  usilovali.  Kéž  můžeme  jednou  říci  s apoštolem  Pavlem: 
„Bojoval jsem dobrý boj, skončil jsem svůj běh a  uchoval víru“... 

Bože, Otče svého lidu,
Tvoji apoštolové Petr a Pavel 
Tě oslavili svým životem a svou smrtí.
Dej své církvi, aby se poučila jejich životem a příkladem,
aby ve Tvém Duchu našla sílu k jednotě
a aby stála pevně na svém základě,
Ježíši Kristu, Tvém Synu a našem bratru,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí na věky věků.

Michaela Noe
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Vyúčtování farních financí za duben 2009

PŘÍJMY
Sbírky: 7.079,- Kč
Příspěvky:  2.500 ,-
Celkem:     9.579,-

VÝDAJE 
Agapé – Vigilie velikonoční  2.401,-
Baterie, baterka, květiny, oprava svícnu 1.268,-
Elektřina Communio: 7990,-
Nájemné Communio: 3.288,-
Celkem: 14.947,-

STAV K 30.4.2009: 534.107,90 Kč

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze. 
Vydáno:1.6. 2009. Neprodejné.

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