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Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním;
a bude v den onen světlo velké,

Aleluja
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        Slovo úvodem

Milí sourozenci v Kristu,
jako  dospělí  se  lekáme  rychlosti,  se  kterou  se  blíží  Vánoce  a  co  všechno  
nestihneme. Jako děti jsme se ale nejspíš těšili. Těšili, čekal a, počítali s tím, že se  
dočkáme.
Je možné se těšit na Kristův druhý příchod a přitom shánět vánoční dárky ?
Na co vlastně čekáme a na co se těšíme?
To,  co  nám zvěstuje  Pán  Ježíš  v  evangeliu  na  prahu  adventu,  je  trochu  jiný  
advent, než na který jsme zvyklí: Konec světa - úděsný obraz chvil, které si člověk  
umí představit... To není o úklidu, to je spíš o balení kufrů... 
Církev  měla  s  druhým Kristovým příchodem už  od  počátku  trochu  problémy.  
Někteří  byli  do  budoucího  Kristova  příchodu  natolik  zahleděni,  že  už  se  
nezajímali o dění okolo sebe a někteří  přestali i pracovat – vždyť přece Kristus  
přichází, tak proč se ještě o něco starat. V dějinách se to mnohokrát opakovalo,  
blouznivci očekávající brzký konec světa opouštěli společnost a její řády.
Na druhé straně byli křesťané, kteří byli zklamáni z toho, že Kristus nepřichází.  
Už dva tisíce let nepřichází – a to se pak může to nadějné očekávání vytratit a  
člověk propadne rezignaci a stereotypu. Už nic nového nečeká. Nic se nemění, nic 
nemá cenu, člověk nemůže nic udělat.  Vytrácí se naděje.  To přece známe. Ale  
církev, která přestává čekat Kristův příchod, která se usadí a pohodlně zabydlí ve  
světě, rezignuje a začne umírat.
A co my? Spíme? Nebo už máme sbaleno? Co když to přijde právě teď?  Je přece  
advent.
Přiznám se,  že neumím zarámovat  apokalyptické obrazy do výkladu dějin.  Ale  
věřím a vím, že kde je můj Pán, tam mizí strach. Blízkost našeho Pána vyvolává  
radostné těšení. Tomu jedinému z celého proroctví dobře rozumím.
On říká, že až se to všechno začne dít, máme napřímit hlavy. Protože naše spása, 
naše záchrana už bude blízko! Vzpřimte se a zdvihněte hlavu - to není troubení k  
ústupu a návod ke strachu. Každá situace v sobě skrývá Boží výzvu a ta adventní  
výzva je nabitá nadějí
Přeji Vám požehnaný advent a vánoce plné lásky a Boží blízkosti.
Váš

+Dušan
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STAROKATOLICKÉ VÁNOCE 2009–2010 V PRAZE

KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV. VAVŘINCE NA PETŘÍNĚ:
Štědrý den 24.12. ve 24,00  

půlnoční eucharistická slavnost s koledami a hudbou folkrockové skupiny Fénix
Svátek sv. Štěpána 26.12. 

v 15,00 hod – zpívání u jesliček K. K. Navrátil + J. J. Neduha + Fénix
 v 16,00 eucharistická slavnost

Nový rok – 1.1.2010  v 15,00 eucharistická slavnost s koledami
neděle 3. 1. v 17,00 eucharistická slavnost s koledami 

Originální kovový betlém Jaroslava Válka denně přístupný.

ROTUNDA NALEZENÍ SV. KŘÍŽE NA STARÉM MĚSTĚ:
Hod Boží vánoční 25.12. v 17,00 eucharistická slavnost s koledami

úterý 29.12. v  18,00 eucharistická slavnost s nešporami
čtvrtek 31. 12. v 17,00 eucharistická slavnost s poděkováním za uplynulý rok

Slavnost Zjevení Páně – středa  6.1.  v 18,00 eucharistická slavnost s koledami
Svátek Křtu Páně – neděle 10.1. v 17,00 eucharistická slavnost

KAPLE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY U ČECHOVA MOSTU:
Vánoční vigilie 24.12. ve 21,00 eucharistická slavnost

Svátek sv. Rodiny - neděle 27.12. 
v 8,00  eucharistie v byzantinském ritu,  v 10,00  eucharistická slavnost

Neděle  3.1. 2010
v 8,00  eucharistie v byzantinském ritu, v 10,00 eucharistická slavnost

Svátek Křtu Páně – neděle 10.1. 2010
v 8,00  eucharistie v byzantinském ritu, v 10,00 eucharistická slavnost

KAPLE SV. RODINY POD NUSELSKÝMI SCHODY:
Štědrý den 24.12. v 15,00 eucharistická slavnost vánoční vigilie

Hod Boží vánoční 25.12. v  9,00 eucharistická slavnost s koledami
Svátek svaté Rodiny - neděle 27.12. v 15,00 poutní bohoslužba

Výzva
Hledáme dobrovolníky na služby u  betléma u sv. Vavřince od 25.12 09do 3.1.10 
v době od 11 do 16 hodin. Kontakt: 224319528 nebo osobně u bratra biskupa 
nebo pracovníků ordinariátu.
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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
Každý třetí čtvrtek v měsíci 1900 – modlitební setkání u sv. Kříže
Pátek 1700 -  eucharistická slavnost kolem stolu v Communiu.

Událo se

8.11. byla  na  farním  shromáždění  zvolena  nová  farní  rada:  Kristýna  Hulová 
(předsedkyně),  Petra  Bastlová,  Věra  Boldišová,  Luděk Elšík,  Jiří  Konvalina  a 
Michaela N. Švestková. 
11.-19.11. byl vymalován biskupský ordinariát včetně kaple
25. 11 –  byl v Lulči u Přerova slavnostně vyslán do služby první starokatolický 
vojenský kaplan Mgr. Rostislav Toman

Kalendárium

2.12. bude zasedání nové farní rady na biskupském ordinariátu
16.12. od 14 hodin se bude konat úklid v katedrálním chrámu sv. Vavřince
22.12. po bohoslužbě uklidíme a vánočně vyzdobíme rotundu Nalezení sv. Kříže
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Nedělní a sváteční čtení
6.12.  –  2. neděle adventní

1. čtení:  Mal 3,1-4 (Bar 5,1-9)
Žalm: L 1.68-79
2. čtení: Fp 1,3-11
Evangelium: L 3,1-6

Jsou lidé, kteří se živí nadějí, že jednou budou mít věci, po kterých touží a které nikdy 
neměli a dávají do této naděje všechno, co umějí a dokážou. To je taky naděje. Ale ta, 
které  je  plná  dnešní  liturgie,  se  neupíná  k  člověku,  ale  k  Bohu.  Bible  vychází  z 
přesvědčení,  že  Bůh  má  budoucnost  ve  svých  rukou  a  proto  je  oprávněné  v  takovou 
budoucnost důvěřovat. 

Svatý a silný Bože,
probuď nás k tomu, abychom Ti sloužili s otevřeným srdcem.
Nedovol, aby nám každodenní úkoly a starosti
bránily jít vstříc Tvému Synu Ježíši Kristu...      

13. 12. – 3. neděle adventní

1.čtení: Sf 3,14-20
Žalm Iz 12,2-6
2.čtení: Fp 4,4-7
Evangelium L 3, 7-18

Liturgie této neděle nás vybízí  k radosti,  protože Pán je blízko. Je blízko protože jsou 
vánoce, je blízko, protože přichází ve svém slovu a ve svátostech, je blízko, protože je čas 
přicházení, on se už blíží k poslednímu příchodu a my mu jdeme naproti  a voláme svoje 
nesmělé Maranatha – Přijď, Pane Ježíši. Přesně tohle zní z dnešních biblických textů. 

Dobrý Otče,
radujeme se, že je naše spása blízko stejně jako svátky Narození Tvého Syna.
Naplň nás světlem jeho příchodu, které proniká každou temnotou,
a dej nám trpělivost, důvěru a pevnou víru v jeho spásu...

20. 12. – 4. neděle adventní

1. čtení: Mi 5,2-5a
Žalm: L 1,47-55 (Ž 80, 2-8)
2. čtení: Žd 10,5-10
Evangelium: L 1,39-45(46-55)
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Na konci adventu máme před očima Marii na cestě. Uvěřila v lásku Boží. Tu cestu pro ni 
připravil  Bůh. Chce se rozdělit  o radost  a nabídnout své ruce na pomoc. A tak i nám 
ukazuje cestu. Protože rozdělit se s lidmi o radost Boží přítomnosti a nabídnout své ruce a 
své srdce na pomoc - to je ten nejlepší vánoční dar.

Přijď, náš Bože, a ukaž nám svou moc!
Pomáhej nám svým slitováním,
abychom díky své vlažnosti nepromeškali setkání s Tvým Synem ...

25. 12. –Slavnost Narození Páně - noc

1. čtení: Iz 9,1-6
Žalm 96
2. čtení: Tit 2,11-14
Evangelium: L 2,1-14

To,  že  se  Boží  syn  narodil  v  Betlémě,  znamená,  že  Bůh  není  nedosažitelný  ani 
nepřístupný. Narozením v Betlémě se vzdal své tajemnosti a vydal  se spolu s námi na 
cestu. Dobrovolně s námi sdílí naši nejistotu, snáší nebezpečí, hledá si místo na nocleh a 
nepohrdne ani stájí. Díky tomu se však všude můžeme cítit stejně bezpeční a klidní jako 
doma. Už nikdy a nikde nebudeme sami. 
Bože, původce všeho života,
v této svaté noci nám zazářil jas Tvého božského světla
a my jsme poznali, že se Tvůj Syn pro naši spásu stal člověkem.
Dej, abychom toto tajemství ve víře přijali a uchovali,
dokud jednou nespatříme jeho nezahalenou slávu.

25. 12. –Slavnost Narození Páně - den

1. čtení: Iz 52, 7-10
Žalm 98
2. čtení: Žd 1, 1-4
Evangelium: J 1, 1-14

Vánoční zpráva o narození Ježíše Krista nepřichází do pokoje, ale pokoj přináší. A přináší 
naději, že lidský život má smysl, není zbytečný. Má cenu jej žít. A má cenu nechat do 
našeho života vstoupit  to,  co nás  přesahuje,  nechat  se oslovit  Slovem plným milosti  a 
pravdy.  Tehdy,  když  tomuto Slovu otevřeme své dveře,  tehdy v nás opravdu a naplno 
začínají vánoce.

Bože,
Ty jsi nás lidi zázračně stvořil k svému obrazu
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a ještě zázračněji nás obnovil.
Dej nám podíl na božství svého Syna,
který se stal člověkem, jako jsme my.

26. 12. – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

1. čtení: Sk 6,8-10. 7,54-60
Žalm: 31
Evangelium: Mt 10,17-22

Když spolu se Štěpánem dokážeme navzdory problémům a úzkostem vidět výš, zjistíme, 
že i pro nás je nebe otevřené a že odtud smíme v naději očekávat příchod toho, který  se 
narodil,  aby  nám  jej  navždy  otevřel:  Ježíše  Krista,  narozeného,  ukřižovaného  a 
vzkříšeného.

Bože smilování a lásky,
dnešní den slavíme prvního mučedníka církve.
Dej, ať i my milujeme své nepřátele 
a tak následujeme příklad svatého Štěpána,
který, když umíral, modlil se za ty, kteří ho pronásledovali.

27. 12. – svátek Svaté rodiny

1. čtení: 1Sa 2,18-20.26
Žalm 148
2. čtení: Ko 3,12-17 (1J 3,1-2.21-24)
Evangelium: L 2, 41-52

Ježíšův život je prostoupen tím, proč přišel. Právě tím, že je zcela poslušný Otce, je Synem 
Božím. Jinak by jeho život neměl smysl. Od počátku až do konce jeho lidského života visí 
nad ním to Boží "musím", které zcela svobodně přijímá, které ho drtí a přitom je to jeho 
jediné štěstí. Až k tomu, že Mesiáš musí trpět a tak vejít do své slávy. Je v tom vyznání 
prvotní církve, že Ježíš měl od počátku svého života zcela jedinečný poměr k Bohu, s 
nikým nesrovnatelný. Jeho Matka to nechápe, ale nemůže s tím nic dělat. On patří Bohu a 
svému poslání víc než jí a Josefovi.

Bože, Tvůj Syn nám byl podobný ve všem
a tak se stal i členem lidské rodiny.
Dej nám sílu, ať svůj pozemský domov naplňujeme láskou,
a jednou nás přijmi do nebeského domova.
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Stav farních financí k 30.11. 2009

Sbírky:          rotunda:  51.051,-                          Stav účtu: 635.477,-
               sv. Vavřinec: 12.492,-                           Pokladna:   16.639,-
Celkem:                        63.543,-                           Celkem:   618.838,-     

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze. 
Vydáno : 1.12. 2009. Neprodejné.

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