
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

únor 2011                                                                5. ročník / 2. číslo

„…světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael."
L 2,32



Slovo úvodem

Milé sestry, milí bratři,

do slábnoucí povánoční nálady zasahuje únor sílící náladou velikonoční. K 
 zmírnění rozpaků znávala západní liturgie Svátek Útěku Pána našeho 
Ježíše Krista, který připadal na 17. února. Motiv Svaté Rodiny a Jezulátka 
se tu pojí s nebezpečím, které se nevyhnulo betlémským dětem a nakonec,  
na Golgotě, dostihlo samotného Krista. Únor je tak jakýmsi erbovním 
měsícem neodlučitelnosti Vánoc a Velikonoc. Západ měl větší smysl pro 
jedinečnost Kristovy spasitelné smrti na kříži, Východ lépe rozuměl 
obnovení lidské přirozenosti, přijaté Vtěleným Bohem. Ovšem ani 
obnovená přirozenost nenapravuje plně lidskou vůli (to bychom pozbyli  
svobody!), a tak byl Spasitel za své nepohodlné hlásání přibit na kříž.  
Nešlo o zástupnou oběť za naše hříchy, šlo o přijetí následků našeho 
hříšného stavu, tedy především smrti. A smrtí překonav smrt Vzkříšený 
Pán, přijav naši přirozenost, osvobodil ji zpode jha smrti. Tak se nám 
tajemství Vánoc a Velikonoc spájí v jedno, a díky měsíci únoru za to.
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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 1800 – setkání nad Biblí v Communiu

Událo se

Lednových  ekumenických  modlitebních  setkání  v Praze,  kterých  bylo  opět 
hojně, se zúčastňoval bratr biskup Dušan a bratr jáhen Petr Brzobohatý.

11. l.   zasedala v Communiu farní rada. Mimo jiné projednala vstup do církve, 
zhodnotila letošní Vánoce a zabývala se i webovými stránkami pražské farní obce.

Do akce Noc kostelů, která se letos bude konat 27. května byly přihlášeny naše 3 
kostely: katedrální chrám sv. Vavřince, rotunda Nalezení sv. Kříže a jako minule i 
kaple sv. Máří Magdalény.

Kalendárium

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) oslavíme již tradičně ve středu 2.2. 
v 18 hodin v katedrálním chrámu sv. Vavřince eucharistií a svěcením svící.

Ve čtvrtek 17.2. od 13 hodin se koná úklid katedrálním chrámu sv. Vavřince.

V neděli 27. 2. při bohoslužbě v 18 hodin v katedrálním chrámu sv. Vavřince 
si připomeneme 20. výročí biskupské volby bratra biskupa Dušana na 39 synodě, 
která se konala v Praze 23.2.1991. Po bohoslužbě bude malé občerstvení.

Narozeniny v únoru slaví:
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Novák Vladimír, Judová Kateřina, Bradlay Michaela, Dobeš Martin, Tvrdek Petr 
ml., Vinšová Hana, Konvalinová Helena, Kubišta David. Přejeme hojnost 
Božího požehnání.

Nedělní a sváteční čtení

2. února: Uvedení Páně do chrámu

Mal 3, 1-4
Ž 24
Žd 2, 14-18
Lk 2, 22-40.

Je pozoruhodné, jak Pán přijímá v náznaku, co pak sám v plnosti dává. 
Přijímá obřízku těla a nám dává obřízku srdce. Jeho rodiče za něj skládají 
oběť, aby on přinesl oběť za všechny a za vše. Dále přijímá Janův křest na 
obmytí hříchů (které nemá), aby nám odkázal ponoření do své smrti a 
zmrtvýchvstání. Jí beránka, jsa Beránkem Božím, přijímá chléb a víno, aby 
nás sytil svým Tělem a Krví. Naopak oproti prvnímu pohledu: on činí 
symboly toho, co nám v plnosti odkázal; ne že my symbolicky jeho skutky 
připomínáme.
A pak ať nám někdo o něčem říká, že je to „pouhý“ symbol!

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,
dokud tě nebudeme slavit v Duchu svatém…

6. února: 5. neděle v mezidobí
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Iz 58, 1-9a (9b-12)
Ž 112, 1-9
1K 2, 1-13a (13b-16)
Mt 5, 13-20.

Jsme solí země, a sůl už nic neosolí, musíme si vystačit sami se sebou. A 
nikdo z nás není tak osamocen, aby neposvítil druhému. A že Ježíš nepřišel 
zrušit Zákon? Něco, co jednou bylo, nemůže přestat být. Ježíš Zákon přijal 
a beze zbytku naplnil. A my, kteří ve křtu oblékáme Krista, jsme onoho 
jednou pro vždy naplnění Zákona účastni.

Bože, 
ty jsi nám blízko, když k tobě voláme.
Učiň nás solí země a světlem světa,
aby lidé, s nimiž se setkáváme, v nás poznali tvou lásku a blízkost.

13. února: 6. neděle v mezidobí

Dt 30, 15-20 (Sír 15, 15-20)
Ž 119 (1-8)
1K 3, 1-9
Mk 5, 31-37.
Nemocná žena se uzdravila pouhým dotykem Kristova šatu. Ale on ji 
vyvolal ze zástupu jen aby jí řekl, čeho si už vlastně všimla: tedy že je 
uzdravena, ale hlavně proč: skrze svou víru. A těžko šlo o víru v to vše, co 
Církev už dva tisíce let předkládá o Kristu k věření. Spíš věřila, že ji Ježíš 
uzdraví, či lépe: nepřestávala doufat, že ji uzdravit může. Je to, jako když 
na sebe Pán při vtělení vzal naší přirozenost a tím ji uzdravil. A že právě 
tím ji uzdravil dokázal svým slavným zmrtvýchvstáním: tolik toho s námi 
sdílí, že nám sdělí i věčnost.

Otče,
cesta, ke které nás voláš, není snadná, 
a přece jen ona vede k životu.
Uzdrav naše myšlenky a postoje,
ať dokážeme správně užívat svobodu, kterou nám dáváš.
Dej nám důvěru ve tvou laskavou pomoc 
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a jistotu, že tvé království začíná už zde v našich srdcích.

20. února: 7. neděle v mezidobí

Lv 19, 1-2. 17-18m
Ž 119, 33-40
1K 3, 10-11. 16-23
Mt 5, 38-48

Abychom mohli milovat své nepřátele, musíme vědět, že jimi jsou. 
Lhostejnost vůči různým polopřátelům a polonepřátelům ubíjí. V tom se 
podobáme Bohu, že bez odplaty přijímáme rozhodnutí druhého nenávidět 
nás. Tak činí dokonalý Bůh a my víme že staří chápali dokonalost jako 
celistvost. Bez bližních jsme necelí a zcelujeme se s nimi láskou: 
k přátelům i nepřátelům.

Otče na nebesích,
ty necháváš vycházet slunce nad dobrými i zlými 
a tvůj déšť svlažuje spravedlivé i nespravedlivé.
Pomoz nám, abychom se navzájem přijímali tak,
jako ty přijímáš nás.

27. února: 8. neděle v mezidobí

Iz 49, 8-16a
Ž 131, 1-3
1K 4, 1-5
Mt 6, 24-34

Mnozí mají nouzi, Bůh ví že mají nouzi a nic s tím nedělá. Ježíš ukazuje 
svého Otce jako pečujícího Boha, který ale přichází s nápravou ve svém 
Synu, ne v každodenním zlepšování pozemského živobytí. Nás pak 
povolává, abychom v odstupu od vlastních zájmů pomysleli na nouzi 
druhých a neprohlubovali propast vršením přepychu na jejich úkor. 
Přidávat si na úkor bližních je téměř krádež, zatímco k lásce lidské se vždy 
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přidá láska Boží. A Boží lásku na rozdíl od majetku nelze měřit, ta je nám 
přidána vždy celá a vždy jako celku: tedy ne jako soukromým oblíbencům, 
ale jako členům láskyplného společenství.

Bože, jsi nám otcem i matkou
a víš lépe než my, co potřebujeme.
Odpoutej nás od malicherných starostí všedních dnů,
abychom byli otevřeni pro tvé království a tvou spravedlnost.

                     Farní vyúčtování za měsíc leden 2011

Příjmy:
sbírky rotunda:                4.337,-
sbírky sv. Vavřinec:        1.127,-
příspěvky, dary               2.665,-
CELKEM                        8.129,-

Výdaje:
telefon:                             1.084,-
ladička na kytaru:            770,-
svíčky, žárovky:                  440,-
nájemné Communio         3.366,-
CELKEM:                        5.560,-
  
ROZDÍL:                      +2.469,-

Stav účtu k 2.02.2011:  769.185,-
Stav pokladny:                45.552,-   
CELKEM:                       820.991,-
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25.-26. 
BŘEZNA 2011
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PŘI SČÍTÁNÍ JE DŮLEŽITÉ UVÉST, KE KTERÉ CÍRKVI SE 
HLÁSÍTE

TENTO VÝZNAMNÝ ÚDAJ MŮŽE OVLIVNIT NAŠI 
BUDOUCNOST

VÁŠ BISKUP A SYNODNÍ RADA VÁS PROTO NÁLEHAVĚ 
PROSÍ, ABYSTE DO SČÍTACÍHO LISTU V RUBRICE

„12. NÁBOŽENSKÁ VÍRA“ UVEDLI
STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR

SČÍTACÍ LISTY MŮŽETE VYPLNIT I NA INTERNETU. 
BLIŽŠÍ ÚDAJE NAJDETE NA WWW.SCITANI.CZ

DĚKUJEME!

http://WWW.SCITANI.CZ/

