
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

červen 2010                                                                4. ročník / 6. číslo

...On je chléb, který přišel z nebe, aby utišil náš hlad po životě.
Ukázal nám Tvou lásku a dal za nás svůj život, jako chléb, který se láme...

(z preface na Den díků za eucharistii)



Slovo úvodem

Milí sourozenci v Kristu,
etymologie  slova  červen  není  úplně  jednoznačná.  Někteří  odborníci  jméno  tohoto 
měsíce odvozují od červených jahod, jiní od červů, kteří právě v červnu nejvíc škodí 
ovoci, jiní zase od sbírání červce, hmyzu, z něhož se kdysi vyrábělo barvivo. 
Pro nás je červen měsícem, kdy zpravidla slavíme Den díků za eucharistii, tedy jak se 
říkalo dříve „Božího těla“. Jako malý jsem ten svátek měl rád, už proto, že v den, kdy 
si  připomínáme  ustanovení  svátosti  Těla   Krve  Kristovy,   se  naše  radost  mísí  se 
smutkem z Jidášovy zrady a Ježíšova zajetí v Getsemanské zahradě, takže si tu radost 
můžeme vychutnat pořádně až po Vzkříšení a po Seslání Ducha svatého. 
Oslava svátku Těla a Krve Páně je oslavou společenství církve s Kristem. Matěj z 
Janova když mluví o eucharistii, poukazuje na latinský název přijímání: COMMUNIO 
- společenství věřících s Kristem, kde jsme si všichni rovni.
Bývalo zvykem o svátku Božího těla konat slavný průvod – jít se svým Pánem mimo 
zdi kostelů a ukázat, že si ho vážíme. V jedné z našich farností chodíval kdysi jeden 
rok průvod ze starokatolického kostela a skončil v římskokatolickém, zatímco druhý 
rok to bylo obráceně. Byl to krásný zvyk ještě daleko předtím, než se začalo hovořit o 
ekumenismu. Asi už jsou opravdu pryč doby, kdy se v božítělovém průvodu vůně 
kadidla mísila s vůní květních lístků, které družičky sypaly na zem. Možná bychom 
však neměli zapomínat na to, že víra v reálnou a stálou přítomnost Krista v eucharistii 
není něčím, co odnesl čas spolu s „monstrancovitou“ zbožností.
Od prvních křesťanských staletí až po naši dobu si církev uchovává věrnost víře v 
realitu Ježíšovy přítomnosti ve svátosti Večeře Páně a v této víře i my slavíme oběť 
Kristovy lásky k nám:  putujícím,  unaveným, hladovým a žíznivým. Jsme jeho lid 
kolem jeho stolu a on je s námi. Ve svátosti svého Těla a Krve nám dává záruku 
věčného života, která je zpečetěna realitou jeho vzkříšení. Kdo jí mé tělo a pije mou  
krev má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
Kdybychom chodili po náměstích našich měst s nablýskanou monstrancí, většina lidí 
by dnes už asi nic nepochopila. Nevadí. Pojďme každý na ty ulice a náměstí se svým 
Pánem v srdci.  S Pánem,  kterého  přijímáme  ve  svátosti,  s Pánem který  nás  mění, 
abychom zářili  víc  než naleštěné monstrance,  abychom zářili  jeho láskou.  A tohle 
můžeme dělat nejen o Božím těle, tohle máme dělat pořád.. A každý, kdo se s námi 
setká, by na nás měl poznat, že se setkává s Kristem.
Požehnaný červen a  ať i  o  nás  platí  „Budou-li  hříchové  vaši  jako červec  dvakrát  
barvený, jako sníh zbělejí...“ (Iz 1,18 - Bible kralická)
Pokoj Vám!
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+Dušan

Kalendář farní obce

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 u sv. Vavřince
Každý čtvrtek od 19 hodin se v Communiu koná SETKÁNÍ NAD BIBLÍ.

Událo se

22.5. se v chrámu Matky Boží před Týnem slavila ekumenická svatodušní vigilie,
které se zúčastnil i náš biskup Dušan.
23.5.  na  Slavnost  Seslání  Ducha  svatého  přijali  při  bohoslužbě  v chrámu  sv. 
Vavřince  svátost  biřmování  bratři  Slávek  Tomáš  Krejčí  a  Igor  Josef  Osvald. 
Pokřtěný byl Jan Augustin Basl.
16.  a 19.5.  se v kapli  sv.  Máří Magdalény konaly bohoslužby pro neslyšící  ve 
znakové řeči.
16.5.  se  uskutečnil  farní  výlet  na  pouť  do  Desné  v Jizerských horách,  kde  se 
slavila slavnost Nanebevstoupení Páně.

Kalendárium
Každý čtvrtek od 19 hodin se v Communiu koná SETKÁNÍ NAD BIBLÍ.
V úterý 15. června bude v rotundě sv. Kříže v rámci ekumeny kázat Doc. PhDr. 
Zdeněk Vojtíšek, Th.D., kazatel Církve bratrské.
V pondělí 21. června v 19 hodin v rotundě sv. Kříže VEČERNÍ MODLITBA.
Dětská bohoslužba se bude konat 6. a 27. června. 
Narozeniny v měsíci červnu slaví:
Tereza  Šťovíčková,  Laura  Dagmar  Vávrová,  Markéta  Boldišová,  Jiří  Pechlát 
a  Kateřina Benešová. Přejeme hojnost Božího požehnání.
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Nedělní a sváteční čtení

3.6.     Slavnost Těla a Krve Páně

1.čtení: Gn 14, 18-20
Žalm: 110
2.čtení: 1 K 11, 23-26
Evangelium: Lk 9, 11b-17

Při poslední večeři vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával se slovy: „Vezměte, 
jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a podal se slovy: „Pijte z něho 
všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé 
na  odpuštění  hříchů.“  Kristus,  který  ke  mně  přichází  v eucharistii,  je  týž 
nerozdělený  Kristus,  který  jde  i  k bratrovi  stojícímu  vedle  mne.  Takřka  nás 
svazuje dohromady v okamžiku,  kdy se s námi  všemi  spojuje. Jsme sjednoceni 
v lámání chleba. Paradoxně spojeni v dělení. Lámání totiž znamená dělení. Jsme 
spojeni v dělení, nebo lépe ve sdílení, téhož chleba!

Bože, dárce života,
shromažďujeme se, abychom slavili hostinu tvého Syna
s vděčností za jeho lásku a blízkost, 
kterou smíme prožívat ve svátosti jeho Těla a Krve.
Naplň nás svým Duchem
a daruj nám naději, že uvidíme svého Spasitele oslaveného
na hostině ve tvém věčném království,
tak jako ho naše víra poznává již nyní v darech chleba a vína.
Neboť on s tebou žije a život tvoří nyní i na věky věků.

6.6.       10. neděle v mezidobí

1.čtení: 1 Kr 17, 8-24
Žalm: 146
2.čtení: Ga 1, 11-24
Evangelium: L 7, 11-17

V Ježíšovi působí Boží moc, která křísí mrtvé. To bylo zjeveno v galilejském 
městě Naim. U městské brány se Ježíš setkává s pohřbem,  zemřel  jediný syn 
vdovy. Ježíš s ní má soucit a říká: „Neplač!“ Dotkne se nosítek, což je výrazem 
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osobního, tělesného setkání s Ježíšem, a přikazuje mrtvému, aby vstal. Ten se 
hned napřímí a mluví. Všichni si mohou ověřit, že se vrátil do života. Zjevila se 
Ježíšova božská moc, který z pověření Boha křísí mrtvé. Ježíš ho vrací matce a 
všech přítomných se zmocnila bázeň z Ježíšovi moci.

Bože Abraháma, Izáka a Jákoba, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
ty jsi Bohem živých a ne mrtvých.
Naplň nás svým životodárným Duchem
a pomoz nám žít ve spravedlnosti, míru a v souladu s tvým stvořením.

13.6.     11. neděle v mezidobí

1.čtení: 1 Kr 21, 1-21a
Žalm: 5
2.čtení: Ga 2, 15-21
Evangelium: Lk 7, 36-8,3

Žena, známá jako hříšnice, přichází k Ježíšovi s alabastrovou nádobou vonného 
oleje.  Slzami  smáčí  jeho  nohy,  otírá  je  svými  vlasy,  líbá  je  a  maže  olejem. 
Pohoršující na celé události je to, že patrně prostitutka přistupuje k Ježíšovi a on jí 
dovolí, aby se ho dotýkala. Ženě byly odpuštěny mnohé hříchy, proto je její láska 
ke Kristu tak silná. Mezi odpuštěním hříchů, které člověk zakusil, a silou lásky je 
úměra, jež vychází z Božího odpouštějícího milosrdenství. Odpuštění má vzbudit 
lásku,  nikoli  naopak  –  kritika  a  odsuzování  kazí  život.  Ježíšovo  stolování 
s hříšníky je třeba vykládat jako výraz Božího smilování.

Bože lásky a slitování,
k tobě smíme s důvěrou přicházet obtížení vinou a ty uzdravuješ naše srdce.
Dej, ať se ti podobáme tak jako tvůj Syn Ježíš,
aby o nás platilo: Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.

20.6.      12. neděle v mezidobí

1.čtení: 1 Kr 19, 1-15a
Žalm: 42
2.čtení: Ga 3, 23-29
Evangelium: Lk 8, 26-39

Ježíš  připlouvá se  svými  učedníky do Gerasy.  Nahý posedlý mu  běží  vstříc  a 
prosí, aby v něm Ježíšova moc netrápila démony. Ježíš z něho démony vyžene do 
vepřů, stádo se vrhne se srázu do jezera a utopí se. Lidé přicházejí a vidí, že Ježíš 
posedlého uzdravil. Je řádně oblečen a při rozumu, a sedí jako žák u Ježíšových 

5



nohou  a  naslouchá  jeho  slovu.  Prosbu  uzdraveného,  aby  směl  zůstat  s ním, 
odmítne, a naopak jej posílá jako učedníka a misionáře do jeho domu a města, aby 
pohanům zvěstoval velký Boží čin, který vykonal. Ježíš uskutečňuje Boží spásu 
na lidech, protože „s ním byl Bůh.“

Náš svatý Otče,
v Ježíši ukřižovaném a vzkříšeném, jsi nám dal veliké znamení své lásky.
V něm mizí všechna rozdělení mezi lidmi.
Pohleď na všechny, kdo trpí pod břemeny svých křížů.
Pomoz nám, abychom nehleděli jenom na sebe,
nýbrž pomáhali nosit břímě jiných.

24.6.     Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

1.čtení: Iz 49, 1-6
Žalm: 139
2.čtení: Sk 13, 22-26
Evangelium: L 1, 57-66.80

Zachariáš  pronáší  o  svém  synu  Janovi  prorocký  výrok,  že  bude  nazýván 
„prorokem  Nejvyššího“  a  „půjde  před  Pánem,  aby  mu  připravil  cestu.“  Jan 
připraví  cestu  Bohu,  teprve  později  se  stane  zjevným,  že  je  také  předchůdce 
Ježíšovým.  Pro  lid  Boží  spočívá  poznání  spásy  v odpuštění  hříchů,  které  je 
ohlášeno Janovým křtem pokání.  Příčinou odpuštění hříchů lidem je milosrdná 
láska našeho Boha, která posílá Mesiáše jako světlo zářící z výsosti a toho, kdo 
přináší světu pokoj.

Buď pochválen, Bože Izraele.
Povolal jsi Jana Křtitele, aby vedl tvůj lid vstříc Kristu.
Obdaruj nás radostí v Duchu svatém,
a přiveď všechny, kteří v tebe věří na cestu spásy a pokoje.

27.6.     13. neděle v mezidobí

1.čtení: 2 Kr 2.1-2. 6-14
Žalm:   77
2.čtení: Ga 5.1.13-25
Evangelium: L 9, 51-62
Ježíš klade požadavky na ty,  kdo jsou ochotni  ho následovat.  Muž z evangelia 
prohlašuje, že je připraven k následování, chce však nejprve udělat něco vlastně 
samozřejmého, chce se totiž rozloučit se svou rodinou. Ježíš jej však žádá, aby 
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nechal stranou rodinná a mezilidská pouta a rozhodně hleděl vpřed ke zvěstování 
Božího království, podobně jako oráč stále hledí vpřed ke konci budoucí brázdy. 
„Způsobilost“  pro službu zvěstování  Božího království  váže Ježíš  na  radikální 
rozhodnutí.

Bože, náš Otče,
v Ježíši Kristu jsi nás povolal ke svobodě svých dětí.
Zbav nás všech nátlaků a závislostí
a daruj nám svobodu a sílu,  jakou mají ti, kteří vědí, že je miluješ.

29.6.     Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

1.čtení: Sk 12, 1-11
Žalm: 34
2.čtení: 2 Tim 4, 6-8.17-18
Evangelium: Mt 16, 13-19

Apoštolové Petr a Pavel byli sloupy prvotní církve. Rybář Šimon přijal od Ježíše 
jméno Petr, které v řečtině znamená „skála“. Ježíš ho tak pojmenoval, protože se 
měl stát „skálou“, na jejímž základě zbuduje svou církev. Petr konal ve jménu 
Krista zázraky až do své smrti, kdy byl za Neronovy vlády ukřižován hlavou dolů. 
Apoštol Pavel byl původně nepřítelem a pronásledovatelem křesťanů 
v Jeruzalémě, ale na cestě do Damašku se mu zjevil Kristus a Pavel po tomto 
setkání dal všechny své síly do Jeho služeb. Byl prvním misionářem, který šířil 
evangelium v Malé Asii a v Evropě.

Bože, Otče svého lidu,
tvoji apoštolové Petr a Pavel tě oslavili svým životem a svou smrtí.
Dej své církvi, aby se poučila jejich životem a příkladem,
aby ve tvém Duchu našla sílu k jednotě
a aby stála pevně na svém základě,
Ježíši Kristu, tvém Synu a našem bratru,
který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.

Farní vyúčtování za měsíc květen 2010
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Příjmy:
sbírky rotunda:                1.575,-
sbírky sv. Vavřinec:        3.462,-
dar farnosti                      3.700,-
příspěvky                            200,-
CELKEM                        8.937,-

Výdaje:
sbírka pro potřeby IBK:    3.462,-
nájem Communio:            3.399,- 
telefon:                              1.084,-
CELKEM:                         7.945,-
  
ROZDÍL:                          +992,-

Stav účtu k 27.5.2010:  666.983,-
Stav pokladny:                26.284,-   
CELKEM:                       693.267,-    

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze.
Vydáno : 1.6. 2010. Neprodejné.

Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: stkat@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz
© 20010
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