
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

    únor 2010                                                                4. ročník / 2. číslo

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš...



        Slovo úvodem

Milí sourozenci v Kristu,
v polovině tohoto měsíce zahájíme přípravu na Velikonoce. Vstoupíme do  
doby,  které  se  říká  postní...  Jenže,  postí se  dnes  vůbec  ještě  někdo? 
Většinou s úsměškem slyšíme, že už je to dávno pasé. Ve skutečnosti je půst  
dost častá věc. Postíme se na radu lékaře, postíme se, chceme-li se zbavit  
přebytečných kilogramů. To, co se dnes většinou dělá z důvodů zdravotních  
nebo estetických,  má v  dějinách motivy  náboženské.  Půst  znají  všechna  
náboženství. Ve starozákonním Izraeli byl v době před zajetím vyhlašován 
půst  v  čas  veliké  nouze.  Po  návratu  byly  postu  zasvěceny  určité  dny. 
Farizeové se postili dvakrát týdně.
Když Ježíš v  evangeliu opakuje "Když se postíte... když ty se postíš...", říká 
tím, že půst je něco, co k jeho i našemu životu patří. Ale On také říká "Když 
se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci", jako ti "lepší" a "zbožnější",  
přesvědčenější,  spirituálnější.  Dlouhé  sukně  a  bledá  líčka.  To  se  nás 
starokatolíků moc netýká. Ale pozor: „Když ty se postíš, potři svou hlavu 
olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému  
Otci, který zůstává skryt." 
Člověk, který se postí tak, aby to neviděli lidé, ale aby to viděl jen skrytý  
Otec – to je jeden z Ježíšových krásných paradoxů. Tato představa nám 
postní dobu posouvá do ještě jiné polohy než přestat jíst, pít, kouřit atd: To  
je kajícník, který omezí především potřebu své dokonalosti, podrží na uzdě  
touhu vysloužit si postní olympiádou nějakou tu medaili, který omezí svou 
touhu být viděn lépe, více a nadšeněji zbožný než ostatní lidé a zůstane -  
opravdu a doslova duchovně nahý - před svým Otcem, který vidí,  co je 
skryto.  Taková  duchovní  nahota,  vysvlečená  ze  všech  pozlátek  i  z  těch  
nejzbožnějších, to je pravý půst. Omezit jídlo je pro člověka, který rád jí,  
těžké. Ale omezit svou potřebu být "někdo" před Bohem, to je ještě těžší. 
"Tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí."končí Ježíš.  Člověk, zbavený 
všech vnějších slupek, postící se sám od sebe, se dostane do Boží blízkosti a  
konečně má nárok. Na půst, na Boží lásku i na sebe sama.
Požehnaný nejkratší měsíc v roce Vám přeje

+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 v Communiu kolem stolu

Událo se

Pro některé z nás skončil lednový ekumenický maratón odstartovaný novoroční 
ekumenickou  bohoslužbou,  vedoucí  přes  oslavy  90  let  Československé  církve 
husitské  a  ekumenickou  bohoslužbu  představitelů  církví  v arkticky  studených 
kostelech  po různá „menší“ ekumenická modlitební setkání. Sečteno a podtrženo: 
zúčastňovali  se  kromě  biskupa  vlastně  jen  málokteří.  Že  bychom  nestáli  o 
ekumenu? Tak aspoň, že ti nepřítomní nenastydli :-)...
12.1. zasedala  v Communiu  farní  rada.  Projednala  návrh  nové  Ústavy  církve, 
zhodnotila vánoční aktivity,  hospodaření farní obce i  nový odvlhčovač a topná 
tělesa do rotundy.

Kalendárium

2.2.2010 v 18:00 oslavíme u sv. Vavřince svátek Uvedení Páně do chrámu se 
svěcením svící
24-27.2.   bude  v Praze  zasedat  Mazinárodní  starokatolická  liturgická  komise. 
Účastníky  budeme  vidět  v pátek  26.  2.  na  bohoslužbě,  která  bude  tentokrát 
v rotundě.

DĚTSKÉ BOHOSLUŽBY, tedy spíše bohoslužby s programem pro děti, se 
budou konat druhou a čtvrtou neděli v únoru, tedy 14. a 28. února.
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Nedělní a sváteční čtení

 2.2. – Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

1. čtení: Mal 3, 1-4
Žalm 24
2. čtení: Žd 2, 14-18
Evangelium: Mt 2, 1-12

Uviděl jsem Mesiáše, říká Simeon. Tím je můj život potvrzen, je mu dán smysl. 
Ať byl  dosud radostný nebo bolestný, ať v něm bylo cokoli, je to vedle tohoto 
poznání méně naléhavé. Protože Bůh zachraňuje: Ne až někdy, jednou, ale už to 
začalo. Že se zatím nic nestalo? Zeptejte se Simeona. On ví své. 

Bože, Otče světla,
Ježíš, Tvůj  Syn, byl dnes přinesen do chrámu 
jako ten, který Ti patří,
a Simeon s Annou ho poznali jako pravé světlo.
S hořícími svícemi v rukou Tě prosíme:
Zažeň všechnu temnotu z našich srdcí
a učiň z nás svědky Tvého světla…

7.2.  –  5. neděle v mezidobí

1. čtení: Iz 6,1-13
Žalm 138,1-8
2. čtení: 1K 15,1-11
Evangelium: L 5,1-11

Bůh  volá  člověka.  Povolal  Izajáše  s nečistými  rty,  fanatického  farizeje  Saula 
proměnil  v apoštola  Pavla  a  povolal  i  galilejské  rybáře.  Všechny  nás  volá. 
K různým úkolům a různé práci. On neopustí dílo vlastních rukou. Nebojme se jít 
za ním.
Svatý Bože,
žádný člověk se k Tobě nemůže přiblížit vlastní silou,
Ty nám vycházíš vstříc a povoláváš nás do své služby.
Dej nám ochotu naslouchat Tvému slovu
a před lidmi chválit Tvé jméno...
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14.2. – 6. neděle v mezidobí

1. čtení: Jr 17,5-10
Žalm 1
2. čtení: 1K 15,12-20
Evangelium: Lk 6,17-26

Ježíšovo slovo nás neutěšuje odměnou až na věčnosti ani v naší přítomné nouzi 
nehledá skryté štěstí. „Blahoslavení jste“ neznamená "půjdete do nebe", ale "už 
jste v nebi" i když o tom možná nevíte, jste v nebi, protože jste vsadili správně, 
protože hledáte dobro a život tam, kde opravdu je.

Veliký Bože,
prameni a oporo našeho života.
Pomoz nám, abychom důvěřovali Tvému slovu a Tvému příslibu,
neboť Ty jediný jsi naší nadějí a bezpečím.

17.2. – Popeleční středa 

1. čtení: Jl 2, 1-2.12-17 nebo Iz 58,1-12
Žalm 51
2. čtení: 2.K 5, 20b-6,10
Evangelium: Mt 6,1-6.16-21

Pokání  není  jen pláč nad tím,  co jsme zkazili.  To by bylo  málo.  Je to změna 
smýšlení a nová životní orientace. Protože jen ten, kdo se dokáže otevřít novým 
skutečnostem, má naději. To nám říká popel, kterým poznamenáme svá čela.

Bože slitování a odpuštění,
neopouštěj nás v těchto dnech pokání.
Buď s námi ve svém Duchu, který uzdravuje,
abychom připravili svá srdce na cestu,
kterou nám ukázal Tvůj Syn…

21.2. –1. neděle postní

1. čtení: Dt 26,1-11
Žalm 91
2. čtení: Ř 10,8-13
Evangelium: Lk 4,1-13
Zlo má jednu (možná jedinou) moc: existovat. Zkoušet a pokoušet, ucházet 
se o naši přízeň. Ježíšův zápas na poušti připomíná, že ďábel se snaží být u 
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každého  dobrého  díla,  aby  ho  zvrátil,  zpochybnil  a  zničil.  Ježíš  byl 
pokoušen jako syn člověka, ne jako Bůh. Byl pokoušen pro nás a ne pro 
sebe. 

Pane Ježíši Kriste,
Ty jsi se modlil a postil čtyřicet dní na poušti a překonal jsi pokušení.
Prosíme Tě: buď s námi, když jsme slabí
a sešli nám svého Ducha,
abychom poznali a překonali, co nás od Tebe odděluje...

28. 2. – 2. neděle postní

1. čtení: Gn 15,1-12.17-18
Žalm 25,1-10
2. čtení: Fp 3,17-4,1
Evangelium: L 9,29-36 nebo Lk 13,31-35
Proměnění na cestě do Jeruzaléma je tajemství, které objasňuje věčnost. V těchto 
okamžicích Ježíš vpouští své přátelé na okamžik do intimity, jaká je mezi ním a 
Otcem,  aby  byli  účastníky  jeho  zatím  skrytého  života.  Proměnění  je  vlastně 
podprahový vjem, „záblesk“ poukazující na vztah mezi jeho božstvím a lidstvím. 
To  kratičké zastavení na cestě na kříž zjevuje, kdo je vlastně Ježíš. 
Jsme na cestě. Na cestě s Ježíšem a za Ježíšem. Na cestě, která je těžká, riskantní, 
ale  jediná  má  smysl.  Nemá  cenu  tady  na  zemi  stavět  přístřeší  pro  nebeské 
skutečnosti. Nebe na zemi ještě není a hlavně není v našich silách. Přesto ještě 
toužíme, milujeme a hlavně hledáme. Jen víra, která umí žasnout, nám dává šanci 
zažít ty vzácné průniky věčnosti do našeho času...

Bože, náš Otče,
na hoře Tábor jsi dosvědčil, že Ježíš je Tvůj milovaný Syn
a přikázal jsi nám, abychom ho poslouchali.
Živ nás svým slovem,
abychom byli schopni poznávat Tvou slávu 
očištěným duchovním zrakem.

Farní vyúčtování za měsíc prosinec 2009
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Příjmy:
sbírky rotunda:                3.624,-
sbírky sv. Vavřinec:        2.148,-
dar farnosti                    10.000,-
příspěvky                       12.365,-
CELKEM                       28.137,-

Výdaje:
voda:                                      50,-
elektřina:                           2.480,-
květiny, svíčky, dekorace:   977,-
telefon:                             1.190,-
besídka, občerstvení:           627,-
CELKEM:                        5.324,-
  
ROZDÍL:                      +22.813,-

Stav účtu k 1.1.2010:  637.335,-
Stav pokladny:              22.572,-   
CELKEM:                      659.907,-

Sbírky za rok 2009:  
rotunda:                54.675,-
sv. Vavřinec:        14.640,-
CELKEM:          69.315,-                   

Do konce března 2010 je možno ještě zaplatit příspěvek 1,- Kč denně 
za rok 2009.

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze. 
Vydáno : 1.2. 2010. Neprodejné.

Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: stkat@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz
© 2009  
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Ekumenická bohoslužba představitelů církví u sv. Tomáše v Praze
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