
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

    leden 2010                                                                4. ročník / 1. číslo

Půlnoční eucharistická slavnost u sv. Vavřince



        Slovo úvodem

Milí sourozenci v Kristu,
když Bůh přichází do světa, pak to není žádná nezávazná návštěva, která se nás  
nemusí týkat. Když Bůh přichází do světa, aby ho mohli lidé vidět a slyšet, aby se  
ho mohli dotýkat, aby s ním mohli konverzovat, pak to znamená zachraňující Boží  
lásku, která nachází odezvu v našich vzájemných vztazích, v naší vzájemné lásce.  
To je poselství, které v nás zanechává vánoční doba.
„To je  zvěst,  kterou jste  slyšeli  od počátku,  abychom se  navzájem miloval“  -  
sděluje Janova epištola,  která čelí  omylům, které se mezi křesťany v její  době  
objevovaly a které se různě objevují dodnes: že ve víře jsme vlastně všichni už  
mimo  hřích,  že  nás  víra  povznáší  z  pozemských  souvislostí  někam do  oblaků  
nadzemského a duchovního světa, že ohledy na lidi jsou až na druhém místě. Ano 
věřit  neznamená jen přijmout nauku, víra není jen duchovní hnutí  srdce. Je to 
převrat celé bytosti, je to změna smýšlení i činů.
V Kristu, který přišel jako člověk, je do naší smrtelnosti postaven most života. A 
tím je láska. Láska je darem nového věku, který začal Kristovým příchodem. Kdo 
je spoutaný hříchem, kdo je v područí smrti, nemá svobodu milovat. To je případ  
Kaina, který svého bratra zavraždil způsobem, jakým se porážely ovce určené k  
oběti  -  to  je  pokus vynutit  si  a  vyvzdorovat  Boží  přízeň,  pokus,  který  se  stále  
opakuje.
Z nenávidících čiší smrt a z milujících život, i kdyby umírali. Jsou jen dvě oblasti  
a každá má svá pravidla. Nenávist nemůže být projevem života, i kdyby se tvářila  
jakkoli silácky nebo spravedlivě. Vůz rozjetý silou nenávisti má konečnou stanici  
smrt. Naproti tomu společenství, v němž vládne láska, nemá důvod pochybovat že  
je životaschopné. Je určeno pro život věčný, i když ne pro život pohodlný.
Pravou lásku jsme poznali  na Kristu. On narozdíl  od Kaina se nezbavil  svého  
bratra, aby měl větší prostor, ale naopak svůj život dal, aby nám prostor vytvořil. 
Pomalu končí doba vánoční, která nám dovoluje při pohledu na betlémské dítě  
vidět Otcovu lásku. V něm se Bůh stal naším spojencem, naším přítelem a bratrem  
a navíc východiskem, zachráncem a Pánem. A je nám blíž než jsme my sami sobě.  
A je  silnější  než  smrt  -  to  nejsilnější  zlé,  co  známe.  Radost  z  toho,  co otvírá  
Kristův příchod, budeme celý rok prožívat a v jeho lásce budeme nacházet odvahu 
k lásce naší.
Váš

+Dušan
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Kalendář farní obce

Vánoční bohoslužby v     lednu 2010:  

Nový rok – 1. 1. 2010 v 15,00 eucharistická slavnost s koledami u sv. Vavřince
Neděle 3. 1. v 17,00 eucharistická slavnost s koledami u sv. Vavřince na Petříně; 
tento den se nekoná bohoslužba v rotundě Nalezení sv. Kříže
Středa 6.1. v 18,00 oslavíme v rotundě Nalezení sv. Kříže svátek Křtu Páně; 
v úterý 5.1. bohoslužba nebude

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 v Communiu kolem stolu

Událo se

20.12. se v prostorách Communia v ulici Karolíny Světlé konala hojně navštívená 
vánoční besídka pro děti. Zpívali jsme koledy, děti namalovaly obrázky, které si 
mohou  návštěvníci  kostela  sv.  Vavřince  na  Petříně  prohlédnout  během celých 
vánočních svátků, a rozdávaly se dárky.
26. 12  na svátek sv. Štěpána se ve sv. Vavřinci uskutečnil úspěšný koncert K. 
Navrátila, J. Neduhy a folkrockové skupiny Fénix
27.12. O svátku Svaté  rodiny dne 27.  12. jsme v kapli  tohoto zasvěcení 
oslavili poutní bohoslužbu

Kalendárium

12.1.2010 se v Communiu sejde od 19:00 farní rada
18.1.2010 v 18:00 se v kostele u sv. Tomáše na Malé Straně uskuteční 
ekumenická bohoslužba slova za účasti představitelů církví sdružených v ERC a 
církve římskokatolické
2.2.2010 v 18:00 oslavíme u sv. vavřince svátek Uvedení Páně do chrámu
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Nedělní a sváteční čtení

 1.1. – Matky Boží Panny Marie

1.čtení: Nu 6,22-27
Žalm 67
2.čtení: Ga 4,4-7 nebo Fp 2,5-11
Evangelium L 2,15-21

Maria zaujala postoj, jaký přísluší pravým věřícím. Ona s vírou rozjímá o tom, co 
slyší  a vidí, uchovává všechno ve svém srdci a na spásu, kterou jí Bůh nabízí, 
odpovídá modlitbou.

Všemohoucí Bože,
Ty jsi vyvolil Pannu Marii za Matku svého Syna a našeho Spasitele.
Dej, ať jako ona dokážeme přijmout Tvou vůli
a uskutečňovat ji ve svém životě s poslušností a láskou.

3.1.  –  2. neděle po Narození Páně

1. čtení: Jr 31,7-14  nebo Sir 24,1-12
Žalm 147 nebo Mdr 10,16-21
2. čtení: Ef 1,3-14
Evangelium: J 1,(1-9)10-18.

 

Pán je zde. Pán stvoření i mého života. Nepřihlíží už jen ze své nadřazené věčnosti 
hluboko pod sebe, kde se odehrává náš život. Věčnost se stala časem a tím se čas i 
život člověka přeměnily. 

Bože světla,
Ty osvěcuješ všechny, kdo v Tebe věří.
Zjev se nám lidem, abychom Tě poznávali a obraceli se k Tobě.
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6.1. – Slavnost Zjevení Páně

1. čtení: Iz 60,1-6
Žalm 72
2. čtení: Ef 3,1-12
Evangelium: Mt 2,1-12Kristus je spasitelem celého lidstva a jeho zjevení je 
sebeodhalování všem bez rozdílu. Dobrým i zlým, věrným i nevěrným, 
příjemným i protivným, lidem v církvi i mimo církev. Všichni jsme rodinou.

Bože, Ty jsi skrytý, ale přesto přítomný.
Dnes jsi šero našeho pozemského života prozářil slávou svého Syna
a celému světu jsi ho zjevil jako Spasitele.
Tak jako jsi vedl mudrce z dalekých krajů,
přiváděj i nás stále blíže k němu, našemu Pánu a bratru Ježíši Kristu.

10. 1. – Svátek Křtu Páně – 1. neděle v mezidobí

1. čtení: Iz 43,1-7
Žalm: 29
2. čtení: Sk 8,14-17
Evangelium: L 3,15-17.21-22

Nebe otevřené nad Ježíšem při jeho křtu v Jordánu, je od té doby otevřené i nám, 
kteří jsme byli pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Pro nás, kteří jsme 
uvěřili,  že  on  je  náš  Spasitel,  pro  nás,  kteří  potřebují  jeho  nezasloužený  dar 
odpuštění.

Bože, příteli všech lidí,
při křtu v Jordánu jsi zjevil Ježíše jako svého milovaného Syna.
Dej, abychom i my,  kteří jsme byli znovuzrozeni vodou a Duchem svatým,
žili jako Tvé dcery a synové...
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17. 1. –2. neděle v mezidobí – Svatby v Káně

1. čtení: Iz 62,1-5
Žalm 33
2. čtení: 1 K 12,1-11
Evangelium: J 2,1-12Komu to vlastně Ježíš zjevil svou slávu? Většina svatebčanů 
přece vůbec nic netušila. Kdo to vlastně věděl? Maria a ti, kteří nosili džbány a 
riskovali ostudu. Služebníci. Ti, kdo se nepřišli radovat, ale sloužit. Ti vzali vážně 
Mariinu radu a Ježíšův nesmyslný příkaz, který smrděl ostudou. Oni nemuseli 
poslechnout. A oni to jsou, kdo to nakonec řekl učedníkům. Oni předali víru. A 
tak to Ježíš dělá dodnes.

Bože, příteli života a radosti,
Ty jsi nám ve svém Synu Ježíšovi zjevil svou krásu a velikost.
Dej, ať ho máme stále před očima, 
nasloucháme jeho slovu a věrně ho následujeme.

24. 1. – 3. neděle v mezidobí

1. čtení: Neh 8,1-3
Žalm 19
2. čtení: 1.K 12,12-31a
Evangelium: L 4,14-21Je Ježíš skutečně Boží Syn? Týká se jeho království i mne a 
nebo je to něco skutečnému životu vzdáleného a pro tuto chvíli nezávazného? Má 
pravdu a stojí za to žít podle jeho vůle, nebo je to celé jen ztráta času? Tyhle 
otázky si museli položit Ježíšovi posluchači stejně jako my...

Bože, Ty jsi naše síla a radost,
odejmi od nás všechno zoufalství a všechen smutek.
Dej, abychom naslouchali Tvému slovu
a pevně se ho drželi na své cestě k naplnění života

31. 1. – 4. neděle v mezidobí

1. čtení: Jr 1,4-10
Žalm: 71
2. čtení: 1 K 13,1-13
Evangelium: L 4,21-30
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Nejdůležitější  v životě  církve  i  jednotlivce  není  život  bohatý  duchovním 
vzrušením ani neobvyklostí charismat. To hlavní je láska. Láska, která není z nás, 
ale je odrazem Boha, který je Láska a naší odpovědí jemu. Láska, není cit, nálada, 
přátelství, tolerance, humanita, ale celý životní postoj věřícího člověka, který je 
zakotven v Bohu.

Bože, původce našeho života,
od Tebe přichází dobro a trpělivost.
Osvoboď nás od egoismu a hněvu
a dej nám lásku, k níž jsi nás stvořil.
Dej, ať Tě ve svém životě stále více poznáváme
a jednou ať Tě uvidíme tváří v tvář.
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Farní vyúčtování za měsíc prosinec 2009

příjmy:

sbírky(rotunda):  3 949,-
dar farnosti:        2 000,-
příspěvky:             600,-

CELKEM           6 549,-

výdaje:

(svíčky, květiny, stuhy)   -823,-
telefon                            -1081,-

CELKEM                       -1941,-

ROZDÍL: 4645,-

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze. 
Vydáno : 1.1. 2010 Neprodejné.

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