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prosinec 2011                                                                5. ročník / 12. číslo

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan 1,14)



Slovo úvodem

Milé sestry, milí bratři,
proč slavit každý rok tytéž Vánoce, a dokonce se na ně každý rok těšit, je,  
doufejme, důvodů více. Jeden za všechny. Už dítě je každý rok potřebno 
jiných dárků, ale nosí je stejný Ježíšek: může zklamat (on i jako Mesiáš 
mnohé zklamal), ale nepřestane být. I my jsme každý rok potřebni spásy 
jinak, vždyť spása je spásou z okolností, ne ve vzduchoprázdnu. Společný je  
ovšem Spasitel.  Ostatně,  druhů  lásky  je  mnoho,  ale  milovaný  vždy  jen 
jeden. Bližních je mnoho, ale nikoho jiného, než bližní, nemáme. A snad  
proto  se  na  Boha  musíme  obracet  znova  a  znova,  se  stále  novými 
prosbami,  jejichž  míra  se  zřejmě  dosud  nedovršila.  Už  proto,  že  stále  
přicházejí noví a nechtějí v lásce k Bohu zůstat pozadu. Podělme se proto o  
Vánoce, další budou zase nové a budeme se dělit s novými.

Program vánočních bohoslužeb

KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV. VAVŘINCE NA PETŘÍNĚ:
Štědrý den 24.12. ve 24,00 - půlnoční eucharistická slavnost s koledami
Svátek sv. Štěpána 26.12. v 15,00 - eucharistická slavnost s koledami
Slavnost Matky Boží – Nový rok – 1.1.2012 v 15,00

ROTUNDA NALEZENÍ SV. KŘÍŽE V UL. KAROLÍNY SVĚTLÉ:
Hod Boží vánoční 25.12. v 17,00 – eucharistická slavnost s koledami
Svátek sv. Jana apoštola 27.12. v 18,00 – eucharistická slavnost s koledami
Sobota 31.12. v 17,00 – eucharistická slavnost s poděkováním za uplynulý rok

KAPLE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY U ČECHOVA MOSTU:
Vánoční vigilie 24.12. ve 21,00 – eucharistická slavnost
Slavnost Matky Boží – Nový rok – 1.1.2012 v 10,00

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
Čtvrtek 29.12. v 18 hodin – eucharistická slavnost s koledami
Svátek svaté Rodiny – pátek 30.12. v 17,00 – poutní bohoslužba 



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 19.00 – studentská bohoslužba u sv. Kříže
Středa 20.00 – setkání nad Biblí v Communiu
Čtvrtek 1800 - eucharistická slavnost u sv. Rodiny
Pátek 1700 -  eucharistická slavnost v Communiu

Událo se

8. listopadu se konalo zasedání farní rady v Communiu.

25. listopadu se konalo na biskupském ordinariátu setkání presbyteria.

Kalendárium

6. prosince v 19 hodin se v rámci filmového klubu bude v Communiu promítat 
film Pochyby s doprovodným komentářem.

3. listopadu se bude konat výlet pro děti do Radotína za představením Teátru Víti 
Marčíka s nadílkou. Odjezd bude ve 13.50 ze Smíchovského nádraží.

Narozeniny v prosinci slaví:
Juraj  Boldiš,  Zuzana  Velebová,  Zuzana  Všetečková,  Jan  Zelenák,  Tatjana 
Sitenská,  Marta  Abrahámová,  Dominika  Waloszková,  Kristýna  Hulová,  Alena 
Šebestová.
Přejeme hojnost Božího požehnání.



Nedělní a sváteční čtení

4.12. – 2. neděle adventní

Iz 40, 1-11
Ž 85
2P 3, 8-15a
Mk 1, 1-8

Všichni jsme stvořeni k obrazu Kristově, i Jan byl. Přesto dal Ježíši jakýsi vzor, 
díky kterému byl pozdějším posluchačům srozumitelnější. Byl Ježíšovým 
předchůdcem, ale zároveň prvním následovníkem. Udělil mu křest jako předobraz 
budoucího křtu, přičemž ale budoucí křest byl Janovi vzorem. Předobraz něčeho, 
co je zároveň vzorem předobrazu: tady není dost místa, ale za budoucí úvahu by 
to možná stálo... Hlavně: každý z nás předchází jedněm a následuje druhým. Kéž 
si s obapolností těchto vztahů dovedeme pohrát, abychom z nich na obě strany 
vydobyli co nejvíce lásky.

11.12. – 3. neděle adventní

Iz 61, 1-4.8-11
Ž 126
1Te 5, 16-24
J 1, 6-8.19-28

Co je tu zajímavé: když se Jana ptají, kým je, odpovídá jim, kým není. Teprve 
když se ptají, za koho se sám pokládá, popíše jim svůj úkol.
My to máme podobně. Na otázku kdo jsme můžeme odpovědět sotva přesněji, než 
že nejsme nikdo jiný. A za koho se pokládáme, to je druhá věc: za dobráka, za 
chytráka, za zločince, za hlupáka... nejlépe za někoho, kdo miluje Boha a bližního 
a právě díky nim ví kdo je: tedy že není jimi.
Ani o Bohu nemůžeme hovořit podstatně jinak. Není ani Eliáš, ani Jan a 
pokládáme jej za Mesiáše, Syna Božího. S tím si, možná kupodivu, vystačíme tak 
dlouho, dokud Bůh nebude všechno ve všem.



18.12. – 4. neděle adventní

2S 7, 1-11.16
Ž L 1,47-55
Ř 16, 25-27
L 1, 26-38

Je zajímavé, že čas Mariina těhotenství je měřen postupem těhotenství Alžbětina. 
Měříme svůj čas časem našich milých, fyzikální čas je bez lásky a nevypovídá o 
spáse. Každý z nás je spasen v okamžiku, který je důležitý i pro někoho jiného. A 
jiný není měřítkem, ale povzbuzením. Že Alžběta počala ve vysokém věku nebylo 
pro Marii omluvou, výmluvou či vysvětlením, že i ona může počít netypicky. 
Bylo to povzbuzením, že u Boha není nic nemožného.

24.12. – Vigilie Narození Páně

Iz 62, 1-5
Ž 89
Sk 13, 16-17.22-25
Mt 1, 1-25

Obě určující události naší spásy, Vtělení i Vzkříšení Páně, proběhnou v noci a jen 
sama noc ví, kdy přesně. Pro nás existuje dvojí noc, noc, která neví, že ví a trýzní 
nás můrami a úzkostmi. Druhá ví, že nevíme a těší nás nadějí. Jedna se snaží 
temnotou pohltit světlo, druhá na pozadí tmy to světlo odráží. První noc patří naší 
porušené přirozenosti, neproměněné a neproměňované. Druhá patří rovněž naší 
přirozenosti, jenže proměněné a proměňující. Jakou noc přijmeme za skutečnou a 
za svou je naše rozhodnutí, ale Vtělený Pán nás nenechává bez nápovědy.



25.12. – Narození Páně

Iz 52, 7-10
Ž 98
Žd 1, 1-4
J 1, 1-14

Že přišel Spasitel asi nějak věděli, či přinejmenším cítili, oni sbíhající se pastýři. 
Jestli nás ale přišel zbavit hříchů a nebo zbožštit, zda nás přišel zbožštit zbavením 
hříchů nebo prostoupením Boží energií, tím se zabývají theologové dnes, tenkrát 
možná tři králové, třebaže pohani.
Pastýřům nabízel spásu příslušník pronásledovaného národa, navíc původem z 
jeho podezřelé periferie, chudý tak, že neměli na hospodu.
My, tady a dnes, nejsme pastýři a nejsme ani, alespoň vesměs, mágové. Představy 
spásy jedněch i druhých platí i pro nás, ale pospolu a s dalšími: naše představa o 
spáse budiž celistvá, nakolik je spása zcelením našich bytostí; budiž spojením 
všech pozemských tužeb míru a dostatku, překlenutých a zaštítěných touhou po 
dokonalém obecenství s Bohem a bližními. První půjde pouze skrze druhé, oč 
máme právo prosit díky prvnímu.

26.12. – Štěpána, jáhna a prvomučedníka

Sk 6, 8-10; 7, 54-60
Ž 31
Mt 10, 17-22

Štěpánův svátek připadá na Vánoce nejen k dokreslení atmosféry reakce na spásu 
ze strany jejích odpůrců, která začala už Herodem a, vlastně, kdysi už Kainem. 
Ukazuje nám Štěpána jako člověka povelikonočního, který hlásá Krista, jako 
Kristus hlásal Otce věda, že může dopadnout podobně. Ukazuje nám jej ale i jako 
člověka povánočního, jehož přirozenost už je přijata Bohem, už je 
předproměněna. A pokud se nebesa otevřela pro jeho víru, statečnost a lásku až k 
smrti, díky Božímu Vtělení je takto otevřená viděl a mohl tomu svědčit, byť jen 
před svými vrahy.



30.12. – Svaté Rodiny

Iz 61, 10-62,3
Ž 148
Ga 4, 4-7
L 2, 22-40

Je pozoruhodné, nakolik dává tradice jako příklad svatosti rodinu, která podle téže 
tradice tak úplně rodinou nebyla: Maria nebyla tak úplně Josefova žena a Ježíš 
nebyl Josefův syn... Vezmeme-li tuto tradici vážně, hrozí nám následující 
pokušení: prostě jen sečíst svatost Ježíše jako Syna Božího, Marie jako 
Bohorodičky a Josefa jako Pěstouna Páně a výsledek
prohlásit za svatost rodiny. Inu, chraň nás Pánbůh, kdybychom podobně chápali 
Svatou Trojici.
Není-li důležitější spíše chudoba v Duchu, tichost a čisté srdce, které celou rodinu 
spojovaly, společné všem členům a tvořící tak jejich společnou svatost přesně v 
tom duchu, v jakém o ní sám Ježíš bude jednou mluvit?

31.12. – Poděkování za uplynulý rok

Gn 1, 14-18
Ž 8
Jk 4, 13-15
Mt 6, 31-34

Složitě se děkuje za uplynulý rok někomu, komu nic dobrého nepřinesl a nebo 
komu někoho milého vzal.  Zde jsme nejblíže herezi  křesťanského nevkusu,  že 
totiž vše zlé je k něčemu dobré, že Bůh strádáním zkouší naší pokoru a poslušnos 
a že koho miluje, toho křížkem navštěvuje. Zlo zůstává zlem, nikdy se dobrem 
nestane a k ničemu dobré není.  Dobré je jedině vítězství nad zlem neboť, byť 
sebeskromnější, trvá věčně, zatímco vítězství zla, třebaže sebeokázalejší, pomíjí.
Tolik i k díkům: komu bylo loni zle, může mu být, s Boží pomocí, napřesrok lépe. 
A kdo nás opustil, je ve věčnosti a ve světle.



                    Farní vyúčtování za měsíc listopad 2011

Příjmy:

sbírky rotunda:                                    6.074,-
příspěvky:                                               950,-
dary, pohřby, svatby:                           5.000,-

CELKEM:                                           12.024,-

Výdaje:

telefon:                                                  2.168,-
květiny, adventní věnec:                       1.075,-                             
mikulášská nadílka:                              1.500,-
varhany el. (rotunda):                          80.000,-

CELKEM:                                            84.743,-

  
ROZDÍL:                                           - 72.719,-

Stav účtu k 30.11.2011:                  685.475,-
Stav pokladny:                                  45.115,-   
CELKEM:                                           730.591,-

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze.
Vydáno : 1.12. 2011. Neprodejné.

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


