
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

    říjen 2009                                                                3. ročník /10. číslo

Děkujeme, ti Bože, náš Otče,
za plody naší práce a za úrodu tohoto roku.

Děkujeme Ti za to,
že ve své dobrotě zachováváš náš život...



        Slovo úvodem

Drazí sourozenci v Kristu,
z čeho míváme největší radost? Asi hlavně z něčeho, co si sami nemůžeme 
opatřit, koupit, vyrobit, odpracovat. Těší nás dárky. Něco, co jsme si nijak  
nezasloužili a přece to najednou je. Něco jsme nečekali a přece se to stalo.  
Jsou věci, které dostáváme prostě jen tak. 
Stále  se  radujte,  v  modlitbách  neustávejte.Za  všech  okolností  děkujte,  
neboť to je vůle Boží.... píše apoštol Pavel.
První nebo (v našem případě) druhá neděle v říjnu je tradičně Dnem díků  
za úrodu. Pro městského člověka trochu divný den. S úrodou se většinou 
setkáme  jen  tehdy,  když  si  v nákupním  vozíku  odvážíme  horu  věcí.  
Prodavačce strčíme peníze nebo platební kartu, sebereme účet a odejdeme.  
Jakápak úroda a jaképak díky. Za zboží jsem zaplatil, a to docela dost. Za 
své peníze mám nárok na zboží,  na služby i  na zdravotní  péči.  Celkem 
rychle jsme si zvykli, že můžeme mít skoro všechno. Kdo si ještě pamatuje  
na fronty na maso a na banány, na mandarinky jen na vánoce, na nové 
knihy  jen  ve  čtvrtek.  Čím  dál  méně  je  něco,  z čeho  bychom  se  mohli  
radovat jako z něčeho nečekaného. A tak si odvykáme být vděčni. 
Ano,  na nový  dům nebo byt  se  mohu dívat  jako  na výsledek  šikovnosti  
něčích rukou, které jsem si zaplatil (a nebo si od jiných rukou na zaplacení  
půjčil), ale mohu ho vidět také jako Boží dar, za který se sluší poděkovat.  
Za úrodou na polích a zahradách je také spousta lidské práce, ale stejně  
jako  v příměru apoštola  platí,  že  nic  neznamená ten,  kdo sází,  ani  kdo  
zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. O zdraví se mohu starat, pečovat o  
kondici a cpát se vitaminy, ale ono stejně zůstává Božím darem. Zkrátka na 
všechno,  co  potřebujeme  k životu  se  dá  dívat  různě.  Víra  nás  však  zve  
k pohledu vděčnosti. Abychom si všímali toho, co být nemuselo a přece je.  
A tím je v podstatě všechno, s čím se setkáváme.
Požehnaný říjen!

+Dušan
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Kalendář farní obce

Pravidelné bohoslužby

Neděle 800 – eucharistie byzantského ritu u sv. Máří Magdalény
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

8.9.  –  zasedala  farní  rada,  která  se  mimo  jiné  zabývala  hodnocením  letních 
slavností  a  akcí,  přípravou  starokatolicko-anglikánské  bohoslužby  a  úklidem 
zahrady kolem rotundy.
20. 9 –  se konala za hojné účasti společná bohoslužba pražských starokatolíků a 
anglikánů  v kostele  sv.  Klimenta.  Po  bohoslužbě  následoval  piknik  v 
nedalekém parku na břehu Vltavy. 
24.9. – společenství u kaple sv. Rodiny oslavilo Den díků za úrodu za účasti bratra 
biskupa

Kalendárium

v pátek 2.10.2009 proběhne po pravidelné bohoslužbě v katedrálním chrámu sv. 
Vavřince na Petříně vernisáž výstavy obrazů Moniky Jelínkové-Ševčíkové.

3.ročník ekumenického shromáždění  Modlitba za  domov se  letos  uskuteční 
28.10.2009 tradičně na Řípu a v jeho okolí. V letošním roce je hlavním tématem 
Modlitby za  domov  „Být  solí  země“.  Po organizační  stránce dojde k několika 
změnám. Letos se přesune konání dopoledního programu z parkoviště pod Řípem 
do areálu Diakonie ČCE v Krabčicích. Odtud budou pak poutníci odcházet na Říp. 
Samotná Modlitba za domov, opět živě přenášená Českou televizí, se přesune do 
evangelického  kostela  v Krabčicích.  Jedním  z moderátorů  bude  letos  i  biskup 
Dušan Hejbal.

DĚTSKÉ BOHOSLUŽBY, tedy spíše bohoslužby s programem pro děti, se 
konají každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci.

Nedělní čtení
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         4.10.  –  27. neděle v mezidobí

1. čtení:  Jb 1,1;2,1-10
Žalm: 26
2. čtení: Žd 1,1-4;2,5-12
Evangelium: Mk 10,2-16

Nejen  celníci  a  hříšníci,  nejen  nemocní  a  chudí  stáli  mimo  okruh  zájmu 
rabínského židovství, nýbrž do značné míry také děti. Ježíš se k nim hlásí tak, jako 
se vždycky hlásil k odstrčeným. Děti patřily do okruhu těch, k nimž se cítil být 
poslán. Ježíš je objímá, vzkládá na ně ruce a žehná jim. Úmyslem tohoto textu 
není dojímavé povídání, ale pravda: Do Božího království a k jeho dobrům nemají 
přístup  jen  dospělí,  vážení,  moudří  a  významní.  Boží  království  je  milost,  na 
kterou si  nikdo nemůže dělat  nárok a  z níž  lidé  nesmí  nikoho vylučovat.  Ani 
bezvýznamné děti, ani nemocné žijící na okraji zájmu společnosti, ani selhávající, 
nikoho.

Bože, náš stvořiteli,
děkujeme Ti za to, 
že základem řádu, který jsi určil lidskému soužití,
je láska a jednota v různosti. 
Dej, ať z tvých rukou dokážeme přijímat radosti i bolesti života
a ať nikomu nestojíme v cestě za tebou....
      

11. 10. – Den díků za úrodu – 28. neděle v mezidobí

1.čtení: Gn 2,4b-9 (Dt 8,10-15
Žalm 104 (145)
2.čtení: Jk 2,5-9.13 (1Tes 5,16-24)
Evangelium Mk 4,30-32

Vděčnost je základní postoj víry.  Jsou to optika, kterou se díváme na svět.  Na 
svět, který jsme si sami neposkládali z atomů. Na svět, do něhož jsme si narození 
sami nezařídili. Spásu přece přijímáme z pouhé milosti. Je to zvláštní - vděčnost 
za to co máme, nás může ochránit právě ve chvíli, kdy nic nemáme. Možná právě 
proto, že nás učí objevovat, že toho i tehdy máme dost. Že nás učí čekat nečekané. 
Být otevřen obradování...

Bože, stvořiteli světa,
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svěřil jsi nám svět a lidskému úsilí dáváš své požehnání.
Dej, ať Tvou dobrotu přijímáme s vděčností a radostí,
ať jsme Tvých darů hodni
a dělíme se o ně s těmi, kdo trpí nouzí...

18.10. - 29. neděle v mezidobí

1. čtení: Jb 38,1-7 (34-41
Žalm: 104,1-9.24-25
2. čtení: Žd 5,1-10
Evangelium: Mk 10,35-45

Jakub a  Jan si  přáli  být  v  Božím království  v  Kristově blízkosti.  To  si  přece 
přejeme všichni.  Víme co tím chceme?  Víme,  co to znamená?  Víme,  čeho se 
zříkáme? A víme, co získáváme?

Dobrý Bože,
Tvůj Syn se stal služebníkem nás všech
a za nás dal svůj život.
Pomoz nám, ať neprahneme po moci,
ale vzájemně si sloužíme tak, jako nám sloužil On,
Ježíš Kristus, náš bratr a Pán,
      
  25.10. – 30. neděle v mezidobí

1. čtení: Jb 42,1-6
Žalm: 34,2-9(20-23)
2. čtení: Žd 7,23-28
Evangelium: Mk 10,46-52

„Co chceš, abych pro tebe udělal?“ ptá se Ježíš slepého žebráka. Má ta otázka 
vůbec smysl? Co by tak asi mohl chtít člověk od narození slepý? 
Možná Spasitel  čeká i  na naši  odpověď:  Pane,  potřebuji,  abys  mě uzdravil!  Z 
dnešního evangelia vidíme, že taková prosba má smysl.
Potřebujeme Ježíše, aby i nám vrátil  zrak. Zrak, který vidí víc než naše lidské 
oči...

Bože, Otče všech lidí,
Ty můžeš víc, než jsme schopni pochopit.
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Měníš náš úděl a náš smutek proměňuješ v radost.
Zbav nás veškeré slepoty ducha a srdce,
a naplň nás svou útěchou,
abychom zvěstovali Tvou chválu a velebili Tě...

          28. 10. – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

1. čtení: Ef 2,19-22
Žalm: 19
Evangelium: L 6,12-19

Zřízení apoštolského kolegia je první organizační jednotkou církve. Doposud to 
byl On sám, Ježíš, kdo hlásal Boží poselství a měl kolem sebe různé následovníky. 
Teď zřizuje instituci, která má svůj řád a svůj cíl: předávat evangelium, sloužit 
svátostně a vést ke spáse. Úkol učitelský, kněžský a pastýřský.
Je velikým tajemstvím, že Bůh svěřil do lidských rukou nejen předávání lidského 
života,  ale  také  života  Božího,  nadpřirozeného.  A  ještě  větším  tajemstvím  je 
způsob toho vyvolení.  Ježíš  vybírá  obyčejné lidi,  kteří  nevynikali  mimořádnou 
zbožností  ani  svatostí.  Člověk  nemusí  být  mimořádný,  jen  je  třeba  být  věrný 
Kristu a žít pro Krista. 

Bože,
Ty v každé době povoláváš lidi ke své službě.
Děkujeme Ti za Tvé apoštoly Šimona a Judu
i za to, že jsi nás jejich poselstvím
přivedl k poznání Tvého Syna.
Posílej i nám své posly,
kteří by dále hlásali Tvou radostnou zvěst.
        

Vyúčtování farních financí za září 2009

PŘÍJMY
Sbírky:                  2 699,- 
Příspěvky:             2 000 ,-
Prohlídka rotundy    100,-
Celkem:                4 799
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VÝDAJE 
květiny:                500,-
telefon               1 080,-
piknik                   730,-
Celkem:            2.310

STAV K 25.9. 2009:  495 382,96 Kč
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