
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

září 2011                                                                5. ročník / 9. číslo

Křest a první svaté přijímání o svátku sv. Vavřince



Slovo úvodem

Milé sestry, milí bratři,

Září je podivný měsíc, jednou a pro jednoho letní, podruhé a pro druhého  
již podzimní. Jako ona pověstná láhev – napůl plná, nebo napůl prázdná.  
Ale ať už plná, nebo prázdná, vždy láhev, ať už letní, nebo podzimní, vždy 
září a ať už ctnostný či neřestný, ať už celnický či církevnický, vždy člověk,  
jemuž  máme  nejen  sedmdesátkrát  sedmkrát  odpustit,  ale  také  jej  za  
odpuštění sedmdesátkrát sedmkrát poprosit a shodnout se s ním na prosbě  
k Pánu o spásu všeho a všech.
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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 sv. Vavřince
Čtvrtek 19.30 – setkání nad Biblí v Communiu

Událo se

14. srpna jsme v kostele sv. Vavřince na Petříně oslavili Svatovavřineckou pouť.

Kalendárium

V neděli  4.  září  v   9  hodin  bude  v rotundě  Nalezení  sv.  Kříže  rozhlasová 
bohoslužba.  Po  skončení  eucharistické  slavnosti  přenášené  Českým rozhlasem 
zasedne v Communiu farní rada.

6. září v 19 hodin se v rámci filmového klubu bude v Communiu promítat film 
Šifra mistra Leonarda s doprovodným komentářem.

16. září proběhne na biskupském ordinariátu setkání presbyteria.

Narozeniny v září slaví:
Anna  Součková,  Luděk  Elšík,  Ivana  Kuglerová,  Jan  Matys,  Daniel  Křístek, 
Kateřina Kudelová, Petr Vinš, Petra Baslová. 
Přejeme hojnost Božího požehnání.
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Nedělní a sváteční čtení

4.9.  -  23. neděle v mezidobí

Ex 12, 1-14
Ž 149
Ř 13, 8-14
Mt 18, 15-20

Co na zemi přijmeme, bude přijato v nebi, a co na zemi odmítneme, bude v nebi 
odmítnuto. Jak jinak: co nebylo přijato, nemůže být spaseno. Proto Kristus přijal 
lidskou přirozenost, aby nejen celého člověka, ale i celé stvoření, jehož je člověk 
korunou, spasil. Proto nemáme svévolně rozhodovat, co sebou vzít do nebe a co 
ponechat prázdnotě. Máme přijmout všechny a vše a nést jeden břemeno druhého 
– i pohana či celníka – a po dvou či po třech prosit Pána, abychom doklopýtali ke 
společnému cíli.

Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
shromáždili jsme se ve jménu tvého Syna
a on je uprostřed nás.
Dej, ať žijeme z radosti evangelia
a vzájemně se milujeme láskou, jakou ty miluješ nás.

11.9. –  24. neděle v mezidobí

Ex 14, 19-31
Ž 114
Ř 14, 1-12
Mt 18, 21-35

Je jasné, že máme odpouštět bližním, neboť jsme všichni potřební odpuštění 
Božího. Co dodat? Snad jen to, že pod odpuštěním nestačí chápat jen prominutí 
jednotlivých vin a přestupků, nýbrž spíše trvalé odpouštění všech škodlivých, 
třebaže většinou nevyhnutelných, dopadů naší existence a to nejen těch, kterými 
trápíme druhé, ale i těch, kterými trápíme sami sebe. Protože i tu nejvnitřnější 
bolest nám nejlépe odpustí a uzdraví druhý, pro kterého zde na zemi žijeme, 
vposledku absolutní druhý, Bůh, pro kterého žijeme věčně. Mluvím zde o 
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odpuštění jako o způsobu života, neodlučitelně s pokáním. Pokání a odpuštění 
jsou jako nádech a výdech. A jak praví staré přísloví: dokud dýchám, doufám. 

Bože, 
ty jsi pro nás otcem a matkou.
Nemáme život ve svých rukou,
ale patříme tobě, ať žijeme či umíráme.
Dej, ať v této jistotě předáváme dál tvou lásku
a odpouštíme si navzájem tak, jako ty stále odpouštíš nám.

14.9. – Povýšení svatého Kříže

Nu 21, 4b-9
Ž 78
Fp 2, 6-11
J 3, 13-17

Tento svátek staví na dvou legendách. První vypráví o nalezení Kristova Kříže 
v 4. století císařovnou Svatou Helenou a jeho vystavení – vyvýšení – v bazilice 
Božího Hrobu v Jeruzalémě, odkud byl po čase odvezen perskými nájezdníky a 
v šestém století vysvobozen a na původní místo navrácen císařem Herakleiem.
Osudy Kristova Kříže připomínají osudy samotného Ukřižovaného. Ponížený byl 
vyvýšen na Kříž a na Kříži oslaven, oslavený prošel smrtí a podsvětím, aby 
vystoupal na nebesa po pravici Otce. A jako jsme nalezli Kříž, zase jej ztratili a 
opět nalezli, tak jsme nalezli Krista jako herolda Božího Království, ztratili jej 
jako popraveného zločince a opět nalezli jako Vzkříšeného Pána a Spasitele.

Bože, který trpíš spolu s námi,
ty jsi vydal svého Syna do bídy světa
a do surových rukou těch, kteří se považovali za spravedlivé.
On nám svou smrtí na kříži přinesl spásu a život.
Otevři naše srdce pro jeho lásku, aby nás naplňovala
a abychom se jí drželi v životě i ve smrti.
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18.9. – 25. neděle v mezidobí

Ex 16, 2-15
Ž 105
Fp 1, 21-30
Mt 20, 1-6

Jedno z nejpřipomínanějších podobenství vypovídá mezi jiným snad i toto: 
všechna pokolení od počátku světa, ta, ke kterým Kristus nepřišel, ale pro které 
přišel, ta ke kterým Kristus přišel a ona jej nepřijala i ta, která jej přijala a ke 
kterým přijde znovu, berou stejný podíl na věčnosti. A ještě: i kdyby člověk 
sebevíc pohrdal svým životem, považoval jej za promarněný, nenaplněný a 
prázdný a trápil se svými neúspěchy, nalezne třeba i v poslední vteřině jeho smysl, 
pokud jej obětuje Bohu, smysl platný zpětně a jednou provždy, protože věčně. 
Tak obdrží stejnou mzdu dělníci první i poslední hodiny. A že první budou 
poslední a poslední první? To není pořadí hodnoty, prostě jen ti poslední mají blíž 
k rozhodnému okamžiku.

Bože míru a lásky,
odstraň z našich srdcí všechny zlé myšlenky a přání.
Učiň z nás nástroje svého pokoje,
aby vyrostla setba tvé spravedlnosti
a svět byl obnoven v Kristu, tvém Synu,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

25.9. – 26. neděle v mezidobí

Ex 17, 1-7
Ž 78
Fp 2, 1-13
Mt 21, 23-32

Jak poznat v tesaři z Nazareta Syna Božího a Mesiáše? Byli jsme stvořeni 
k obrazu Kristově, abychom jej v plnosti věků poznali jako svůj vzor. Ale tento 
obraz rozostřil a zatměl náš hřích. Tuto tmu rozptýlil Pán svým vtělením, které 
v nás obnovilo jeho obraz a my mohli vší pletí mysli a tkání těla tíhnout k Němu. 
Mohl nastoupit linii vytouženého mesiášství, ale my ho pověsili na kříž. Nemuseli 
jsme – Písmo s touto vraždou počítalo, ale nepředurčovalo ji. Předurčilo ji jediné: 
strach z velikosti a jinakosti druhého, především absolutního druhého, tedy Boha. 
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Nyní nás čekají tisíciletí lásky k Bohu i bližnímu, abychom napodruhé a dokonale 
přijali jako bližního Boha.

Bože, 
tvá láska přesahuje hranice církví
a tvůj Syn nás vede ke vzájemnému porozumění.
Dej nám víru, která otevře naše srdce pro všechny lidi,
i pro ty, kdo smýšlí a věří jinak než my. 
Dej nám ochotu naslouchat 
a schopnost vzájemně se obohacovat.
Dej nám milost sebekritiky a pokání,
ať nikomu nestojíme v cestě k tobě.

28.9. – Václava, mučedníka

Mdr 6, 9-21
Ž 1Pa 29
1P 1, 3-6;2,21b-24
Mt 16, 24-27

Jsou-li světci zároveň historickými osobnostmi (a že bývají!), nevyhneme se 
kontroverzím, zde například srovnání oběti Václava s jeho vrahem a bratrem 
Boleslavem. Jako by nás pobízela téměř totožnost jejich jmen, „vjace“ znamená 
více, stejně tak „bole“ (srv. ruské „bolše“). Jako by si Boleslav zasloužil více 
slávy na zemi, než kolik má jeho bratr na nebi. Vskutku, najdou se školy, které 
velebí Boleslava vlastence ve srovnání s Václavem kosmopolitou, Boleslava 
energického politika a vojáka ve srovnání s trpným a pobožným snílkem 
Václavem. Budiž. Na zemi si lze zasloužit slávu vraždou, obhájenou národním, 
státním, společenským, politickým či třeba církevním zájmem. A tak jsou Václav i 
Boleslav oba Věnceslavy: jeden ve vavřínovém, druhý v palmovém provedení. 
Ostatně, byli to bratři...  

Nebeský Otče, 
ty jsi nám na knížeti Václavovi ukázal, 
jak usilovat o nastolení tvého pokoje. 
Dej, ať podle jeho vzoru žijeme moudře a spravedlivě 
a přemáháme zlo dobrem. 
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Farní vyúčtování za měsíc červenec a srpen 2011

Příjmy:

sbírky rotunda:                                    4.076,-
sbírky sv. Vavřinec:                            3.385,-
příspěvky                                             1.800,-
CELKEM                                             9.261,-

Výdaje:

telefon:                                                  2.168,-
petřínské akce (léto, pouť)                  20.000,-
látky na roucha                                    13.210,-
ornát, štola (práce)                                 2.500,-
pohřební věnec                                       2.910,-
květiny, svíčky                                       1.551,-
oprava wc (materiál)                                 413,-
CELKEM:                                            42.752,-

  
ROZDÍL:                                          - 33.491,-

Stav účtu k 31.8.2011:                  790.753,-
Stav pokladny:                                34.638,-
CELKEM:                                        825.391,-

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze.
Vydáno : 1.9. 2011. Neprodejné.

Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: stkat@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz
© 2011
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