
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

červen 2012                                                                6. ročník / 6. číslo

Přímluvy biřmovanců na Slavnost Seslání Ducha svatého



Slovo úvodem

Milé sestry, milí bratři,

vítejte v Trojičním měsíci červnu. O Trojici nesvědčí jen její vlastní svátek,  
ale i jiné v tomto měsíci. Jan Křtitel zažil zkušenost Trojice u Jordánu, kde  
zazněl Otcův hlas a Duch Svatý sestoupil  na Syna. V Tělu a Krvi Páně 
slavíme druhou Osobu Trojice v jejím eucharistickém aspektu. A Svatí Petr  
a Pavel ve svém apoštolském úřadu hlásali opět – Nejsvětější Trojici.
Celý měsíc se jí nelze vyhnout. Dej Bůh Otec, Syn i Duch Svatý, abychom  
se jí nevyhýbali po celý rok a po celý život.
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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
Středa 18:00 – setkání nad Biblí v Communiu
Čtvrtek 1800 - eucharistická slavnost u sv. Rodiny
Pátek 1700 -  eucharistická slavnost u sv. Vavřince

Událo se

27.5. se konalo farní shromáždění, na kterém byla zvolena nová farní rada.

Kalendárium

3. června v 19 hodin se v rámci filmového klubu bude v Communiu promítat film 
Mise s doprovodným komentářem.

19. června v 20 hodin  se v kostele sv. Vavřince bude konat koncert. Vystoupí 
gymnaziální sbory GJP Voices a Divertimento pod vedením sbormistra Tomáše 
Klímy. Vstupné dobrovolné.

Narozeniny v červnu slaví:
Tomáš Bauer, Marek Růžička, Laura Vávrová, Markéta Boldišová, Jiří Pechlát, 
Pavel Samek, Kateřina Benešová, Petr Bačovský.
Přejeme hojnost Božího požehnání.
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Nedělní a sváteční čtení

3.6.- Slavnost Nejsvětější Trojice

Iz 6, 1-8
Ž 29
Ř 8, 12-17
J 3, 1-17

Zde se nevyhneme troše theologického filosofování: musíme totiž operovat 
s pojmy: s pojmy podstaty, přirozenosti, osoby a energie s ohledem na to, komu 
patří a kdo je s kým sdílí.
Podstata obnáší jak přirozenost, tak osobu, ne už energii, která nicméně k obojímu 
neodlučitelně patří.
Nejsvětější Trojice je jednou přirozeností ve třech osobách s jedinou energií.
Kristus spojuje Božskou a Lidskou přirozenost v jedné osobě.
Člověk sdílí s ostatními lidmi jednu přirozenost, ale ztělesňuje ji ve své jedinečné 
osobě, které náleží i jeho tvůrčí síly.
Lidská podstata a Božská podstata se nemohou prolnout.
Člověk se tedy přibližuje Bohu dvěma způsoby. Přijetím lidské přirozenosti 
v Kristu Bůh uzdravil padlou lidskou přirozenost natolik, aby byl člověk schopen 
rozjímání Božích tajemství a následně ustavičné modlitby mysli, kterou se 
připravuje pro přijetí Boží milosti – jež není ničím jiným, než právě nestvořenou 
energií Boží. Člověk je tak Božími energiemi bezezbytku prostoupen a dosahuje 
stavu, který nazýváme zbožštěním neboli spásou.
Kristus rovněž vynesl přijatou lidskou přirozenost v Nanebevstoupení po pravici 
Otce a učinil ji tak svrchovaně tajuplným způsobem – ovšem bez prolnutí podstat 
– účastnou obecenství Nejsvětější Trojice.
Člověk byl stvořen podle obrazu Trojice a podle podoby Krista. Má tedy žít 
v dokonalém obecenství jedinečných osob na základě společné přirozenosti. Tuto 
schopnost pozbyl v hříchu a Nanebevstoupení Páně ji rehabilituje podobným 
způsobem, jako Vtělení rehabilitovalo schopnost rozjímání a modlitby mysli.
Jedině v Trojici je naše naděje a spása.
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7.6. – Slavnost Těla a Krve Páně

Ex 24, 3-8
Ž 116
Žd 9, 11-15
Mk 14, 12-16.22-26

Tento svátek může vzbudit nepochopení. Jedni namítnou, že se zde slaví pouhé 
prvky Kristova těla bez ohledu na celek, druzí namítnou, že jde o oslavu 
Eucharistie bez vztahu ke Kristu po pravici Otcově. 
Kdybychom nebyli porušeni hříchem, tyto námitky by nejen neplatily, ale vůbec 
nebyly vysloveny.
Těžko se nám totiž vnímá celek jako takový a vnímáme jej spíše skrz různá 
zastoupení. Tu vnímáme skrze tělo a krev Krista celého a lépe, než bychom jej 
vnímali bez nich. A vše, co vede k lepšímu a celistvějšímu poznání Krista patří do 
slavení Církve, které by bez toho bylo samo neúplné a nemohlo platně svědčit o 
Kristu úplném.

10.6. – 10. neděle v mezidobí

Gn 3, 8-15
Ž 130
2K 4, 13-5, 1
Mk 3, 20-35

Ježíš ani tak nevyhání démony z lidí, jako spíš lidi z démonů. Svým mocným 
slovem jakoby propíchl bublinu lži, karikatury, šalby a izolace, které obklopuje 
posedlého, a posedlý k němu sám zakřičí, sám zavolá o pomoc. Teprve pak Ježíš 
vyžene démona. Tento výklad není samoúčelný. Víme, že si Bůh natolik cenil 
svobody, že kvůli ní dopustil pád lidstva do hříchu. Je to právě Belzebub, kdo nás 
chce svobody zbavit. A proto nás Kristus nejdřív uschopní ke svobodě, abychom 
jej volali na pomoc a on nám ku pomoci bezodkladně přispěchal. Právě tato dvojí 
svoboda snad bývala kdysi mylně chápána jako dvojí předurčení... Nevím. Jisté 
však je, že nejsatanštějším skutkem člověka je brát svobodu.
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17.6. – 11. neděle v mezidobí

Ez 17, 22-24
Ž 92
2K 5, 6-17
Mk 4, 26-34

Podobenství je vlastně takovou ikonou v řeči, zobrazením, kterému lépe rozumějí 
ti, kteří znají pravidla jeho vytváření. Lidé, uvyklí starověké rétorice, vnímali
strukturu podobenství nepochybně lépe než my, byť smysl pro ně nebyl méně 
tajuplný. Taktéž ikona snáze mluví k tomu, kdo zná pravidla jejího utváření, ale 
platí pro všechny a plnost jejího tajemství nevyčerpá, tak, jako v Kristových 
podobenstvích na této zemi nikdo. Jsou nám dány i jiné ikony-podobenství: 
v písmu Bible, ve zvuku duchovní hudba, v čase liturgický kalendář. Smysl toho 
všeho nám bude jasný, až budeme sami ikonami – dokonalými ikonami 
dovršeného a zbožštěného lidství v Boží slávě. Kdo ví, třeba pak budeme 
podobenstvím pro anděly...

24.6. – Slavnost Narození Jana Křtitele

Iz 49, 1-6
Ž 139
Sk 13, 22-26
L 1, 57-66.80

Jan Křtitel bývá ctěn jako Předchůdce, kterým může být jen proto, že je 
nástupcem, nástupcem proroků. Jejich jazykem zvěstuje Mesiáše, ale přece jen 
trochu jinak, tak, aby jej mnozí poznali v Kristu. A v Kristu mohou lidé poznat 
syna Božího proto, že byli k Jeho podobě stvořeni a Jeho Duch mluvil ústy 
proroků, jejichž nástupcem se stal Jan Předchůdce. I my jsme v jistém smyslu 
nástupci; nástupci těch, kdo nás předešli do Království a předchůdci dosud 
nenarozených, a máme-li milovat nejmenšího z nás jako Krista samého, pak jsme 
hodni Jana Křtitele a on z nás má radost.
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29.6. – Slavnost Petra a Pavla, apoštolů

Sk 12, 1-11
Ž 34
2 Tm 4, 6-8. 17-18
Mt 16, 13-19

Ikona, příslušná dnešnímu svátku, představuje oba apoštoly v pevném objetí a při 
polibku.  Nelze  nevzpomenout  slov  osmdesátého  pátého  žalmu:  „Setkají  se 
milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.“
Který z obou velikánů zosobňuje spravedlnost  a který milosrdenství  ponechme 
stranou, ostatně oba se měli asi tak rádi, jako právě spravedlnost s milosrdenstvím, 
alespoň na této zemi.
Ale právě: na této zemi. A proč nejsou líbající se svatí pokrytci, prozradí snad 
právě ikona: oni vyjadřují dokonalým nebeským způsobem nedokonalou lidskou 
lásku, ikona ukazuje nedokonalým pozemským způsobem (protože „jen“ na dřevě 
a z barev) dokonalou nebeskou lásku. Tak se láska Petra a Pavla zdokonalí v nebi 
i jejich ikona o tom na zemi podává svědectví. 
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                    Farní vyúčtování za měsíc květen 2012

Příjmy:

sbírky rotunda:                                    2.635,-
sbírky sv. Vavřinec:                               495,-
příspěvky:                                           2.000,-
dar:                                                         750,-

CELKEM:                                           5.880,-

Výdaje:

květiny:                                                      80,-
telefon:                                                  2.168,-
materiály Noc kostelů 2012:                 4.976,-
občerstvení (film. klub):                          266,-

CELKEM:                                             7.490,-

  
ROZDÍL:                                              -1.610,-

Stav účtu k 31.5.2012:                    791.444,-
Stav pokladny:                                  50.640,-   
CELKEM:                                     842.084,-

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze.
Vydáno : 1.6.2012. Neprodejné.

Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: stkat@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz
© 2012 
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