
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

    říjen 2010                                                                4. ročník / 10. číslo

Ze svatovavřinecké pouti 15. srpna 2010



Slovo úvodem

Milé sestry a milí bratři,
Dohoda  mezi  biskupem Starokatolické  církve  v ČR  a  gibraltarským  biskupem 
v Evropě, podepsána 17. září 2000 při slavné bohoslužbě v kostele sv. Klimenta 
v Praze, kterou se anglikánská farnost  stává farností  starokatolickou, hovoří o  
prohloubením našeho společenství a společného svědectví.
Je za námi deset let zkušeností: nejprve projevů opatrnosti a přiznejme i částečně  
nedůvěry, nesmělého vzájemného „oťukávání“ až po dobré osobní vztahy. Faráře 
Rickyho a jeho manželku Sibyllu jsme mohli vidět i  v uplynulých dnech  při 46.  
synodě ve Vizovicích, a kromě toho, že potřebovali anglického překladatele, byli  
jedni z nás, kteří jsme se v diskuzích a hlasování vyjadřovali mimo jiné  k nové 
Ústavě církve, liturgii i obsazení nové synodní rady. 
Desáté výročí Dohody je příležitostí, abychom zhodnotili naše společné úspěchy a  
neúspěchy,  abychom  poděkovali  Bohu  za  tuto  příležitost,  kterou  nám  dal  a  
poprosili ho o požehnání do dalších let společné cesty, která je před námi i před  
těmi, kteří v ní jednou budou pokračovat po nás s vědomím, že Bůh, který je sám 
v sobě Jednotou i  tvůrcem jednoty, nás volá, abychom i ve společenství církve  
uskutečňovali to, k čemu spěje svět ve svém božském plánu – žít v jednotě.
Desáté  výročí  Dohody  společně  oslavíme  v katedrálním  chrámu  sv.  Vavřince  
v neděli  31.  října v 11 hodin při česko – anglické bohoslužbě všech pražských  
starokatolických farních obcí.
Přeji Vám požehnaný říjen a bratrsky Vás zdravím.
Váš

+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
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Čtvrtek 19.30 – setkání nad Biblí v Communiu

Událo se

30.9. – 2.10.  proběhla ve Vizovicích  46. synoda Starokatolické církve v ČR. 
Byla schválena nová Ústava církve, schválen byl  též misál jako závazný text a 
zvolena nová synodní rada.

Kalendárium

28.10. se již počtvrté sejdou pod Řípem křesťané z různých církví, aby společně 
oslavili  státní  svátek  poněkud  netradičním způsobem.  Ekumenická  rada  církví 
pořádá další ročník akce Modlitba za domov, tentokrát s podtitulem "Pouštěj svůj 
chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš." (Kaz 11, 1). Opět je připraven 
celodenní program s volným vstupem.

31.10.  v 11  hodin se  v chrámu  sv.  Vavřince  na  Petříně  bude  konat  společná 
bohoslužba  s anglikány,  po  které  bude  následovat  pohoštění.  Tuto  neděli  se 
v Praze nebudou konat jiné starokatolické bohoslužby.

.
Narozeniny v měsíci říjnu slaví:
Ján  Boldiš,  Damián  Boldiš,  Milan  Pech,  Lucie  Kodišová,  Petr  Brzobohatý, 
Vítězslav Toman, Marek Koniuk. Přejeme hojnost Božího požehnání.

Spolek přátel Mezinárodního starokatolického fóra laiků v ČR
je vnitrocírkevní spolek Starokatolické církve v ČR. Jeho účelem je podporovat a 
aktivně se účastnit práce této mezinárodní starokatolické instituce.
Členskou základnu tvoří ti laici od věku 16 let, kteří prohlásili svůj vstup. Členství 
je bezplatné. Komunikace probíhá převážně na mailu nebo telefonicky.
Členové volí na každé dva roky tříčlenný řídící výbor, který se snaží efektivně 
organizovat  spolupráci  jak se zahraničními  partnery tak i  s  vedením církve, tj. 
biskupem,  SR  a  jednotlivými  církevními  obcemi.  Při  volebních  úkonech  je 
směrodatná jednoduchá většina.
Hlavním  úkolem  spolku  a  jeho  řídícího  výboru  je  zabezpečování  účasti 
příslušníků církve na mezinárodních akcích, a to obsahově i po stránce informační 
a materiální na základě demokratických struktur v souladu se zájmy církve.
Synodní rada vzala vznik tohoto spolku na vědomí a pověřila jeho uvedením v 
chod bratra Josefa Königa.
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Nedělní a sváteční čtení

3.10.          27. neděle v mezidobí
1.čtení: Pl 1, 1-6
Žalm: Pl 3
2.čtení: 2 Tm 1, 1-14
Evangelium: L 17, 5-10

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyďme se 
tedy vydávat svědectví o našem Pánu. K tomu nám dá sílu Bůh, který nás spasil a 
povolal  svatým  povoláním ne  pro  naše  skutky,  nýbrž  ze  svého  rozhodnutí  a 
z milosti,  kterou  nám  daroval  v Kristu  Ježíši.  On  zlomil  moc  smrti  a  zjevil 
nepomíjející život v evangeliu.

Bože, 
Tys nám mnoho svěřil a mnoho od nás očekáváš.
Dej nám sílu a vytrvalost žít podle tvých přikázání,
abychom v tomto světě byli posly tvé naděje.

10.10.             28. neděle v mezidobí

1.čtení: Jr 29, 1. 4-7
Žalm: 66
2.čtení: 2 Tm 2, 8-15
Evangelium: L 17, 11-19

Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže 
s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li 
nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Usilujme o to, abychom 
se před Bohem osvědčili jako dělníci, kteří se nemají zač stydět, protože správně 
zvěstují slovo pravdy.
Veliký Bože,
tvoje milost je rychlejší než naše myšlení a činy.
Dej, ať nás stále provází,
abychom v srdci zachovávali tvá slova
a byli ochotni konat dobro.
17.10.          29. neděle v mezidobí
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1.čtení: Jr 31, 27-34
Žalm: 119
2.čtení: 2 Tm 3, 14-4,5
Evangelium: L 18, 1-8

Veškeré  Písmo  pochází  z Božího  Ducha  a  je  dobré  k učení,  k usvědčování, 
k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke 
každému  dobrému  činu.  Apoštol  Pavel  píše,  že  je  pro  něho  připraven  vavřín 
spravedlnosti, který mu dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen jemu, 
nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
Bože, vládce vesmíru,
tak jak jsi se zjevil Izraeli, zjev se i nám.
Učiň nás ochotnými následovat tvé příkazy
a dej nám srdce, která ti upřímně slouží.

18.10.         Svátek sv. Lukáše, evangelisty   

1.čtení: 2 Tm 4, 9-17b
Žalm: 145
Evangelium: L 10, 1-9

Ježíš řekl svým služebníkům: „Žeň je mnohá,  dělníků málo.  Proste proto Pána 
žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.“
Pane Ježíši Kriste,
evangelista Lukáš svědčil o tvé lásce
k chudým a nemocným a podal zprávu o věrnosti žen,
které tě doprovázely na tvé životní cestě.
Dej, ať poznáváme tvou tvář v bezvýznamných a utiskovaných lidech
a ať ti prokazujeme úctu tak, jak si to přeješ.

. 24.10.           30. neděle v mezidobí

1.čtení: Jl 2, 23-32
Žalm: 65
2.čtení: 2 Tm 4, 6-8. 16-18
Evangelium: L 18, 9-14
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Těm, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl Ježíš 
podobenství o farizeu a celníkovi, kde farizeus se modlí a děkuje Bohu, že není 
jako ostatní hříšníci, že se postí a dává desátky, zatímco celník se neodváží ani oči 
pozdvihnout a říká: „Bože, slituj se nade mnou hříšným.“ Domů ospravedlněn se 
vrátil celník, nikoliv farizeus. „Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a 
kdo se ponižuje, bude povýšen“, praví Pán.

Bože lásky a míru,
naplň nás svým Duchem.
Dej nám svobodu, ať nemyslíme jen na sebe a nepřehlížíme druhé.
Dej nám sílu, ať předáváme tvé milosrdenství a tvou lásku dál,
všem lidem bez rozdílu.

28.10.Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

1.čtení: Ef 2, 19-22
Žalm: 19
Evangelium: L 6, 12-19

Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám 
Kristus  Ježíš.  V něm je celá  stavba pevně spojena a roste  v chrám,  posvěcený 
v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.
Bože,
ty v každé době povoláváš lidi ke své službě.
Děkujeme ti za tvé apoštoly Šimona a Judu
i za to, že jsi nás jejich poselstvím
přivedl k poznání tvého Syna.
Posílej i nám své posly,
kteří by dále hlásali tvou radostnou zvěst.

31.10.               31. neděle v mezidobí

1.čtení: Abk 1, 1-14; 2, 1-4
Žalm: 119
2. čtení:  2 Te 1, 1-4. 11-12
Evangelium: L 19, 1-10

Když Ježíš vešel do Jericha a procházel jím, celník Zacheus ho toužil uvidět, aby 
poznal, kdo to je. Ale poněvadž byl malé postavy a nemohl ho pro zástup spatřit, 
vylezl na moruši. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť 
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dnes musím zůstat v tvém domě.“ I nás Ježíš takto volá, neboť Syn člověka přišel, 
aby hledal a spasil, co zahynulo.
Bože,
ty jsi přítel všeho života.
Vyhledáváš nás a zveš nás bez jakýchkoliv podmínek.
Dej, ať se setkáme s tvým Synem,
který hledá a zachraňuje ztracené.

Farní vyúčtování za měsíc září 2010

Příjmy:
sbírky rotunda:                2.677,-                       
 
příspěvky:                           515,-
CELKEM                        3.192,-                                 

Výdaje:
květiny:                                180,-
telefon:                              1.087,-
voda:                                      50,-
struny:                                  429,-
látky:                                    240,- 
CELKEM:                         1.986,-
  
ROZDÍL:                       +1.206,-

Stav účtu k 4.10.2010:  656.679,-
Stav pokladny:                15.100,-   
CELKEM:                       671.779,-

 

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze.
Vydáno : 1.10. 2010. Neprodejné.

Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: stkat@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz
© 2010
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