
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

březen 2010                                                                4. ročník / 3. číslo

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět...



Slovo úvodem

Milí sourozenci v Kristu,
křížová  cesta,  kterou  každoročně  ve  svatém  týdnu  kráčíme  v okolí  našeho 
katedrálního chrámu, není oprašování dávno zašlé zbožnosti ani nezávazná jarní  
procházka  Petřínem.  Ke  vzniku  této  lidové  pobožnosti  vedla  touha  v  duchu  
doprovázet našeho Spasitele na cestě jeho utrpení a smrti a jakoby fyzicky prožít  
v jeho  blízkosti  poslední  chvíle  jeho  pozemského  života.  V jejích  (zpravidla)  
čtrnácti zastaveních se zamýšlíme nad příběhem Ježíšovy cesty na kříž i nad naší  
vlastní životní cestou. Společná modlitba a rozjímání nad Kristovým utrpením a 
smrtí  má  původ  v Jeruzalémě,  kde  již   odedávna  křesťané  chodili  ve  stopách 
trpícího Spasitele cestou od Pilátova soudního dvora až ke hrobu, kde odpočívalo 
Kristovo  tělo  před  vzkříšením. Napodobování  Ježíšovy  křížové  cesty  časem 
převzala  západní  církev  a  zejména  ve  středověku  křížová  cesta  jako  
paraliturgická  pobožnost  často  nahrazovala  liturgii,  na  níž  se  lidé  nemohli  
aktivně podílet, protože jí nerozuměli.
Rozjímání o Kristově utrpení a smrti je rozjímáním o nás. Tajemství Velikonoc,  
které každoročně prožíváme, má svůj řád, svou cestu. Ten, kdo duchovně neprošel  
s Kristem  temnotou  utrpení  a  smrti,  se  nemůže  opravdově  radovat  z jeho 
velikonočního vítězství.  Než předstoupíme o velikonoční  vigilii  před to největší  
tajemství naší spásy, že jsme křtem ponořeni do Kristovy smrti, abychom mu byli  
podobni i v jeho zmrtvýchvstání, je třeba kus této cesty projít.
Přeji  Vám  požehnanou  postní  dobu  a  v blížících  se  Velikonocích  setkání  se  
vzkříšeným Pánem.
Váš

+Dušan
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Kalendář farní obce

Velikonoční bohoslužby

KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV. VAVŘINCE NA PETŘÍNĚ:
Květná neděle – 28. 3. v 17,00 eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
Úterý 30. 3.  v 18,00  eucharistická slavnost se svěcením olejů 
Zelený čtvrtek – 1.4. - památka poslední večeře Páně – 
19,00 - eucharistická slavnost s mytím nohou a getsemanská meditace
21,00 – křížová cesta na Petříně s ekumenickou účastí
Velký pátek – 2. 4. – památka utrpení a smrti Páně
18,00 – křížová cesta na Petříně     19,00 – liturgie Velkého pátku 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Bílá sobota – 3 .4.  
21,00 - liturgie velikonoční vigilie se křtem
ROTUNDA NALEZENÍ SV. KŘÍŽE NA STARÉM MĚSTĚ:
Středa 31. 3. v 18,00 – temné hodinky – Sedm Kristových slov na kříži
Hod Boží velikonoční – 4. 4. v 17,00 - eucharistická slavnost 
2. neděle velikonoční – 11. 4. v 17,00 – eucharistická slavnost

Pravidelné bohoslužby

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  (od Velikonoc u sv. Vavřince)

Událo se

Do  postní  doby  jsme  společně  vstoupili  na  popeleční  středu  17.  února při 
bohoslužbě se svěcením popela a udílením popelce ve zcela naplněné rotundě. 
V pátek 19. února se pak konalo místo obvyklé  bohoslužby liturgické slavení 
svátosti smíření.

Ve dnech  24. – 27. února v Praze proběhlo první letošní zasedání Mezinárodní 
starokatolické liturgické  komise.  V pátek  26.  2.  její  účastníci  spolu s pražskou 
farní obcí slavili eucharistii v rotundě.
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V  neděli  28.  února se  v  katedrále  Sv.  Víta,  Václava  a  Vojtěcha  konala 
ekumenická  bohoslužba  v  rámci  projektu  Mene  Tekel.  Bohoslužbě  předsedal 
biskup Václav Malý a kázal (jako první starokatolický biskup v římskokatolické 
katedrále) biskup Dušan.

Kalendárium

ve dnech 8. – 12. března navštíví Prahu Prof. Günter Esser z Bonnu. Bude zde 
konat blokový seminář o starokatolické eklesiologii.

20.3. Na biskupské svěcení do německého Karlsruhe se vypravuje také víc než 
desetičlenná skupina věřících z pražské farnosti.

Od velikonoc budou bohoslužby v pátek v 17 hodin opět na Petříně.

Každé  3.  pondělí  v měsíci  od  19  hodin v rotundě  sv.  Kříže  VEČERNÍ 
MODLITBA
Každý čtvrtek v Communiu od 19 hodin SETKÁNÍ NAD BIBLÍ
Dětská bohoslužba 7. a 21.3. v 17 hodin

Nedělní a sváteční čtení

7. 3.      3. neděle postní
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1.čtení: Iz 55, 1-9
Žalm: 63
2.čtení: 1 K 10, 1-13
Evangelium: L 13, 1-9

Víra bez skutků je mrtvá. Jestliže jsme jako ratolesti naroubováni na Ježíše Krista, 
pak dříve či později musíme nést ovoce Ducha svatého. Jestliže se tak nestane, 
pak je něco špatně. Vzpomeňme na podobenství o neplodném fíkovníku, který tři 
léta nenesl  ovoce a pán vinice nařídil  vinaři,  aby jej  vytnul.  Vinař odpověděl: 
„Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště
ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit.“

Bože, plný dobroty a slitování: 
Ty znáš naši lidskou ubohost a nouzi. 
Pohlédni na nás a daruj nám odpuštění. 
Drž nad námi svou ruku 
a odvracej všechna nebezpečí, která nám hrozí.

14. 3.       4. neděle postní

1.čtení: Joz 5, 9-12
Žalm: 32
2. čtení: 2 K 5, 16-21
Evangelium: L 15, 1-3.11b-32

Kdo  je  v Kristu,  je  nové  stvoření.  Co  je  staré,  pominulo,  hle,  je  tu  nové! 
Opravdová, autentická víra se neobejde bez milosti obrácení. Člověk musí říct 
Bohu své jasné ano.  Pustit  Krista  do svého života  a  nechat  se  jím postupně 
přetvářet.  Ježíš  přijímá  všechny,  kdo  upřímně  litují  svých  hříchů.  V Bibli  je 
psáno, že v nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než 
nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

Bože, 
ty miluješ člověka 
a konáš všechno pro naši záchranu.
Dej, ať jsme otevřeni pro přijetí tvé pomoci.
Daruj nám správné vidění světa,
abychom ve svém životě nezabloudili, a došli k cíli, jímž jsi ty sám.
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19.3.     Slavnost sv. Josefa z Nazaretu

1.čtení: 2S 7, 4-5a.12-14a.16
Žalm: 89
2.čtení: Ř 4, 13.16-18.22
Evangelium: Mt 1, 16-24a  nebo  L 2, 41-51a

Svatý  Josef  může  pro  nás  být  příkladem pro  svou otevřenost  Božímu  Slovu a 
pokoru. Byl synem Božího služebníka Jákoba a muž Marie, z níž se narodil Ježíš. 
Bůh svěřil  Josefovi  do opatrovnictví  svého Syna  Ježíše  Krista.  Josef  s pokorou 
přijímá Boží vůli a naplní ji. Kéž i my nemyslíme jen na své vlastní potřeby, ale 
dokážeme se umenšit, aby Kristus mohl růst.

Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
ty jsi vybral Josefa z rodu Davidova 
a svěřil mu péči o svého Syna.
Pomoz nám zachovávat tvé slovo
a žít před tebou ve spravedlnosti. 

21.3.      5. neděle postní

1.čtení: Iz 43, 16-21
Žalm: 126
2.čtení: Fp 3, 4b-14
Evangelium: J 12, 1-8

Apoštol Pavel píše, že cokoliv mu bylo ziskem, to pro Krista odepsal jako ztrátu. 
Všechno pokládá za ztrátu, neboť to, že poznal Ježíše, svého Pána, je mu nade 
všecko. Kristus nás vykoupil a zaslíbil věčný život. Mějme tedy v každé situaci 
svůj pohled upřený na Krista. On je naší nadějí a nenechá nás padnout.

Bože, náš Otče,
zbavuješ nás tíhy hříchů a otevíráš před námi novou budoucnost.
Tvůj Syn Ježíš zemřel z lásky k nám
a skrze něho nám dáváš ve křtu nový, věčný život, který je silnější než smrt.
Dej, ať na sobě poznáváme moc jeho smrti a vzkříšení
a vydáváme o něm věrohodné svědectví. 
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25.3.    Slavnost Zvěstování Páně

1.čtení: Iz 7, 10-14
Žalm: 40
2.čtení: Žd 10, 4-10
Evangelium: L 1, 26b-38

Proč si Bůh vybral právě dívku z Nazaretu Marii, aby se z ní narodil Boží Syn? 
Proč si pro tento svůj záměr nevybral někoho společensky vysoce postaveného? 
Boží činy jsou mnohdy lidskému rozumu nepochopitelné. Bůh nehledí tak jako 
člověk, ale hledí do srdce. A neustále překvapuje, i svým vítězstvím překvapil. 
Vždyť Ježíš neporazil Satana jako hrdina, ale zubožený na kříži.

Bože svého lidu,
anděl zvěstoval Marii i nám,
že se tvůj Syn stane člověkem.
Naplň naše srdce svou milostí 
a veď nás jeho utrpením a křížem ke slávě vzkříšení. 

28.3.       Květná neděle

1.čtení: Iz 50, 4-9a
Žalm: 31
2.čtení: Fp 2, 5-11
Evangelium: L 22, 14-23,56

Ať je mezi námi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven 
Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž zřekl se všeho, vzal na sebe způsob 
služebníka  a  stal  se  jedním z nás.  V podobě  člověka  se  ponížil,  v poslušnosti 
podstoupil i smrt na kříži. Ale Bůh ho vyvýšil nade vše. Při poslední večeři Ježíš
lámal chléb se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou 
památku.“  Co máme  vlastně činit?  Po  vzoru Krista  se  vydávat  Bohu i  lidem. 
Nelpět na sobě samých, na své vlastní důležitosti, ale vzít svůj kříž a následovat 
toho, který nás předešel do Božího království.

Bože, veliký a nepochopitelný, 
tvůj Syn, náš Spasitel, se v poslušnosti tvé vůle stal člověkem, 
ponížil se a za posměchu se vydal na kříž.
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Dej nám sílu, abychom ho následovali na cestě utrpení 
a měli účast na jeho vzkříšení. 

Farní vyúčtování za měsíc prosinec 2009

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.
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