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Slovo úvodem

Milí sourozenci v Kristu,

to, že se od počátku církevní rok nekryje s rokem občanským, nám připomíná, že  
Boží lid a svět není a nesmí být totéž, že církvi jde ve světě o jiné věci: že se má  
snažit  jinak měřit  čas, jinak přijímat přítomnost a jinak myslet na budoucnost.  
Bůh přišel ve svém Synu Ježíšovi, je zde a jedná a to je dobrý důvod, abychom i  
my konali nové věci. A celý náš život směřuje k setkání s ním.

Adventní  liturgie nám připomíná a zpřítomňuje čekání  na jeho příchod.  Mluví  
o očekávání starozákonních proroků, naději těch, kteří se na něj těšili a kterým  
bylo dopřáno se s ním stýkat když přišel, i očekávání každého z nás.  Očekávání  
radostné, protože už vlastně splněné nebo aspoň plnící se.

Boží  poslové  oznamují  pastýřům  na  betlémských  pláních,  že  se  stalo  něco  
mimořádného, zvěstují: NEBOJTE SE, ZVĚSTUJI VÁM VELIKOU RADOST. 
Možná  se  nám  zdá,  že  by  znělo  lépe:  „Zvěstuji  vám  významnou  epochální  
událost.“ Nebo „Zvěstuji vám počátek nového letopočtu.“
Zvěstuji vám radost, řekli ti andělé. Radost. Prostou a přece tak vzácnou věc.
Kdo měl té noci radost? 
Spokojení a sytí obyvatelé a návštěvníci přeplněného Betléma, kteří spali za svými  
dobře zavřenými  dveřmi? Krutý  a  pyšný král  Herodes  kolaborující  s římskými 
okupanty? 
Byla to snad mladá matka která po dlouhé cestě právě porodila ve špíně a nouzi  
v jeskyni za městem?
Jsou lidé,  které  radost  Božího vstupování  do světa mine,  protože  o ni  vlastně 
nestojí. A jsou lidé, kteří jsou ji plni, ač z lidského hlediska nemají vůbec proč.  
Myslím,  že  právě  o  tom  jsou  Vánoce,  jejichž  radost  je  nepochopitelným  a  
nezaslouženým Božím darem.
Přeji  Vám všem,  aby  Vás  zasáhla  radost  vánoční  noci  stejně  jako  betlémské  
pastýře a všechny ty, kteří se shromáždili kolem betlémských jeslí.

Váš                

+Dušan
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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
Čtvrtek 1800 - eucharistická slavnost u sv. Rodiny
Pátek 1700 -  eucharistická slavnost u kolem stolu v Communiu
Čtvrtek 20.00 – setkání nad Biblí v Communiu

P O A D  V Á N O N Í C H  B O H O S L U Ž E BŘ ČP O A D  V Á N O N Í C H  B O H O S L U Ž E BŘ Č   

KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV. VAVŘINCE NA PETŘÍNĚ:

Štědrý den 24.12. ve 24,00  
půlnoční eucharistická slavnost s koledami a hudbou folkrockové skupiny Fénix

Svátek betlémských dětí – úterý 28.12. v 18,00
eucharistická slavnost s koledami

Slavnost Matky Boží - Nový rok – 1.1.2010  v 15,00
eucharistická slavnost s koledami

neděle 2. 1. v 17,00
eucharistická slavnost s koledami

Originální kovový betlém Jaroslava Válka denně přístupný.

ROTUNDA NALEZENÍ SV. KŘÍŽE NA STARÉM MĚSTĚ:

Hod Boží vánoční 25.12. v 17,00
eucharistická slavnost s koledami

pátek 31.12.  v 17,00
eucharistická slavnost

Slavnost Zjevení Páně – čtvrtek  6.1.  v 18,00
eucharistická slavnost s koledami

Svátek Křtu Páně – neděle 9.1. v 17,00
eucharistická slavnost 
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KAPLE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY U ČECHOVA MOSTU:

Vánoční vigilie 24.12. ve 21,00
eucharistická slavnost

Svátek sv. Rodiny - neděle 26.12. 
v 10,00 - eucharistická slavnost

Neděle  2.1.  v 10,00 - eucharistická slavnost
Svátek Křtu Páně – neděle 9.1. v 10,00 - eucharistická slavnost

KAPLE SV. RODINY POD NUSELSKÝMI SCHODY:

Štědrý den 24.12. v 15,00 
eucharistická slavnost vánoční vigilie
  Hod Boží vánoční 25.12. v  9,00 
eucharistická slavnost s koledami

Svátek svaté Rodiny - neděle 26.12. v 15,00 
poutní bohoslužba

Událo se

26.11. se na biskupském ordinariátu konalo setkání presbyteria.

28.11.  byly spuštěny nové webové stránky církve www.starokatolici.cz

Kalendárium

V pondělí 6.12. a  20.12. v 19 hodin – Večerní modlitba v rotundě sv. Kříže.

Ve čtvrtek 16.12. od 13 hodin se bude konat úklid v katedrálním chrámu sv. 
Vavřince.

Na Večerní modlitbu zaměřenou na adventní rozjímání i na úklid kostela jste 
srdečně zváni 

Narozeniny v prosinci slaví:
Juraj  Boldiš,  Marta  Abrahámová,  Kristýna  Hulová,  Alena  Šebestová,  Zuzana 
Velebová,  Zuzana  Všetečková,  Tatjana  Sitenská.  Přejeme  hojnost  Božího 
požehnání.
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Nedělní a sváteční čtení

5.12.  –  2. neděle adventní

1. čtení:  Iz 11,1-10
Žalm: 72
2. čtení: Ř 15,4-13
Evangelium: Mt 3,1-12

Bůh má pro každého člověka zvláštní cestu, ale přesto nechává člověku prostor, 
aby volil mezi dobrým a zlým. Záleží jen na nás, zda se rozhodneme s Ním 
spolupracovat a naplnit tak Jeho vůli.

Svatý a silný Bože,
probuď nás k tomu, abychom ti sloužili s otevřeným srdcem.
Nedovol, aby nám každodenní úkoly a starosti
bránily jít vstříc tvému Synu Ježíši Kristu.  

12. 12. –  3. neděle adventní

1.čtení: Iz 31,1-10
Žalm: 146
2.čtení: Jk 5,7-10
Evangelium: Mt 11,2-11

Kristus nikoho neodsuzuje, ale dává prostor k obrácení, které není jenom povrchní 
záležitostí nebo vzplanutím, ale je proměnou srdce a celého člověka. Obrácení je 
úkol na celý život a vyžaduje z naší strany otevřenost Božímu volání a schopnost 
podřídit se Kristu.
 
Dobrý Otče,
radujeme se, že je naše spása blízko stejně jako svátky Narození tvého Syna.
Naplň nás světlem jeho příchodu, které proniká každou temnotou,
a dej nám trpělivost, důvěru a pevnou víru v jeho spásu.

19. 12. – 4. neděle adventní

1. čtení: Iz 7,10-16
Žalm: 80
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2. čtení: Ř 1,1-7
Evangelium: Mt 1,18-25

Maria přijala Krista, ačkoliv plně nechápala zvláštní projev Boží milosti v jejím 
životě. Měla odvahu říct ano a tím se pro nás stává vzorem pravé pokory a 
otevřenosti pro Boží slovo.

Přijď, náš Bože, a ukaž nám svou moc!
Pomáhej nám svým slitováním,
abychom díky své vlažnosti nepromeškali setkání s tvým Synem.

25. 12. –Slavnost Narození Páně - noc
1. čtení: Iz 9,2-7
Žalm 96
2. čtení: Tit 2,11-14
Evangelium: L 2,1-14

Jaký to paradox. Bůh, který přebývá v nedostupné slávě se stává bezbranným 
dítětem a svěřuje se do lidských rukou. Boží jednání se často vymyká našim 
představám. A jakýkoliv pokus o naprosté uchopení Boha končí neúspěchem.

Bože, původce všeho života,
v této svaté noci nám zazářil jas tvého božského světla
a my jsme poznali, že se tvůj Syn pro naši spásu stal člověkem.
Dej, abychom toto tajemství ve víře přijali a uchovali,
dokud jednou nespatříme jeho nezahalenou slávu.

25. 12. –Slavnost Narození Páně - den
1. čtení: Iz 52, 7-10
Žalm 98
2. čtení: Žd 1, 1-4
Evangelium: J 1, 1-14

Izrael očekával Mesiáše a vkládal do něho své lidské představy a ideály. Když 
potom skutečný Mesiáš přišel, překonal a rozbořil všechny jejich představy a oni 
ho nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali a uvěřili v jeho jméno, dal moc stát se 
Božími dětmi.
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Bože,
ty jsi nás lidi zázračně stvořil k svému obrazu
a ještě zázračněji nás obnovil.
Dej nám podíl na božství svého Syna,
který se stal člověkem, jako jsme my.

26. 12. – svátek Svaté rodiny

1. čtení: Iz 63,7-9
Žalm 148
2. čtení: Žd 2,10-18
Evangelium: Mt 2,13-23

Kristův život byl velmi úzce spojen s jeho povoláním. Pro Marii a Josefa bylo 
těžké zcela pochopit Ježíšovo jednání. Jenom on sám věděl proč přišel a jaký má 
jeho život smysl – totiž naplnit vůli Otce.

Bože, tvůj Syn nám byl podobný ve všem
a tak se stal i členem lidské rodiny.
Dej nám sílu, ať svůj pozemský domov naplňujeme láskou,
a jednou nás přijmi do nebeského domova.

                     Farní vyúčtování za měsíc listopad 2010
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Příjmy:
sbírky rotunda:                5.082,-
příspěvky                         3.300,-
CELKEM                        8.382,-

Výdaje:
telefon:                             1.084,-
hudební doprovod         2.250,-
květiny:                               145,-
nájemné Communio         3.366,-
CELKEM:                        6.845,-
  
ROZDÍL:                      +1.537,-

Stav účtu k 3.12.2010:  657.127,-
Stav pokladny:                37.528,-   
CELKEM:                       694.655,-

Požehnané Vánoce a Boží ochranu po celý rok 2011
Vám přeje

Starokatolická duchovní služba a farní rada v Praze.

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze.
Vydáno : 1.12. 2010. Neprodejné.

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