
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve 

 

 
březen 2013                                                                7. ročník / 3. číslo 

 

 

 

Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi 

nohy a otřela je svými vlasy. 

(J 12,3a) 
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Slovo úvodem 

Milované sestry, milovaní bratři, 

 

Pán vstal z mrtvých! Radostné Aleluja zní nad celým světem, v němž spolu 

s celou Církví slavíme událost, která v dějinách vesmíru nemá obdoby. 

Poslední slovo v Ježíšově příběhu nemá temnota a beznaděj hrobu, ale Boží 

moc, která odvalila těžký kámen a s ním odstranila i naši svázanost se 

smrtí. Ježíš jako první z lidí vešel do nového života, kam ho smíme 

následovat.  

 

Velikonoční víra, která se zrodila u Ježíšova prázdného hrobu, je vírou 

v nový rozměr dějin spásy, jenž začal jeho smrtí a vzkříšením. Z této víry 

pramení i velikonoční radost, která nás v této posvátné době naplňuje, 

a která projasňuje celý náš život.  

 

Jak rádi bychom se o tuto radost pramenící z víry podělili se všemi lidmi. 

Jak rádi bychom naši víru v Ježíšovo vzkříšení předávali i těm, kteří v ně 

dosud nevěří. Často se ptáme po důvodech nevíry v Krista, tak, jak ji 

zažíváme ve svém okolí a často i u svých nejbližších, a klademe si otázku 

proč tomu tak je. Kde jsou ty překážky přijmout velikonoční evangelium? 

Jak rádi bychom přesvědčivými argumenty všem dokázali, že Ježíšovo 

vítězství nad smrtí není žádnou pohádkou, ale objektivní skutečností. 

 

Nejsme první. Apoštolové Petr a Jan běželi k Ježíšovu hrobu, aby se 

ujistili, že je opravdu prázdný.  Přemýšleli, jaká síla odvalila kámen, 

zkoumali pohřební plátna, hledali důkazy. Pán mezi ně přichází zavřenými 

dveřmi, objevuje se a opět mizí kamsi do neznámé reality, kam svým 

myšlením proniknout nemohou. I Tomáš se musí dovědět, že ani vidět jej a 

sáhnout si na jeho rány není pro víru důležité. 

 

Také vyprávění o cestě emauzských učedníků, které patří mezi nejkrásnější 

velikonoční příběhy, vlastně odráží naši lidskou zkušenost: Ježíš je s námi 

a my o tom  často nevíme. Pro tyto dva  učedníky ani  naplnění toho,  co on  
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Slovo úvodem 

sám o sobě předpověděl, nebylo důkazem, že splnil jejich očekávání. 

Naopak, právě to je vedlo k domněnce, že Ježíš pravým Mesiášem nebyl a 

že jeho smrt na kříži dala za pravdu farizejské a zákonické zbožnosti. Ti 

dva muži utíkající z Jeruzaléma, kterým ani svědectví o prázdném hrobu 
neotevřelo oči, na sebe berou důsledky svého „chybného rozhodnutí se pro 

Ježíše“ a cíl jejich cesty „Emmaus“ znamená „lid zavržený“. Jdou do 

Emauz přidat se mezi zavržené a jejich smutek je vnějším projevem pokání 

farizeů. Jejich duchovní slepota jim nedovoluje poznat toho, který se k nim 

láskyplně přidává, aby jim trpělivě otevíral smysl Písma, a aby v něm 

nakonec mohli poznat svého Krista, svého Pána a Spasitele. 

 

Vzkříšení, ač je v Božím plánu samozřejmostí, z  hlediska člověka – od dob 

prvních lidí obtíženého hříchem – vůbec samozřejmé není. Je mimořádným 

a výsostným darem Boží dobroty a lásky, darovaným z Božího svobodného 

rozhodnutí, darem nezaslouženým. 

 

Člověk naší doby je zvyklý dobré věci pokládat za samozřejmost.  I my 

křesťané často automaticky vyžadujeme nadstandardní Boží péči i 

v situacích, do kterých jsme se dostali vlastní nedbalostí, hazardováním 

s duchovními i pozemskými dobry, hříchem. Jakoby automaticky 

vyžadujeme nadstandardní dobro i od lidí, k nimž se nechováme tak, jak 

chceme, aby se oni chovali k nám. Samozřejmost, s níž očekáváme splnění 

svých představ a přání, nám často nedovoluje nemyslet především na sebe, 

a přijímat svůj život, dobra, jimiž nás Bůh zahrnuje, i perspektivu věčnosti 

jako dar.  

 

Apoštol Pavel v listě křesťanské obci v Kolosech píše tato slova: 

„Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve 

vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno 

společné tělo. A buďte vděčni. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém 

svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a 

s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává  
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Slovo úvodem 

Duch. Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a 

skrze něho děkujte Bohu Otci.“ (Ko 3,14-17) 

 

Sestry a bratři, v tomto roce, 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje 

k našim předkům, v době, kdy se připravujeme na šestisté výročí 

mučenické smrti sv. Mistra Jana Husa, v roce, kdy po víc než dvacetiletém 

úsilí snad již konečně naše církev může vykročit na cestu ke své 

ekonomické soběstačnosti, přemýšlejme o své vděčnosti za duchovní i 

hmotné dary, kterými nás Bůh bez našich zásluh zahrnoval a stále zahrnuje. 

Ve svých modlitbách vzpomeňme s vděčností i na všechny, díky jejichž 

službě, svědectví, úsilí i utrpení naše církev žije a je naším duchovním 

domovem.  

 

Ať nás tyto Velikonoce vedou k poznání, že nikoli my, ale Ježíš Kristus 

svou smrtí a zmrtvýchvstáním nám otevřel dveře k věčnému životu, a ať 

toto poznání je rozeznatelné v našem myšlení, v našich slovech i skutcích. 

 

Přeji Vám, Vašim blízkým i celému společenství naší církve požehnané 

Velikonoce, naplněné radostí a vděčností. 

 

POKOJ VÁM! 

 

Váš bratr 
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Velikonoce 2013 

Katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně: 

 

Květná neděle – 24.3. v 17,00 

eucharistická slavnost se svěcením ratolestí 

 

Úterý 26.3.  v 18,00 

eucharistická slavnost se svěcením olejů  

 

Zelený čtvrtek – 28.3. Památka poslední večeře Páně – 19,00 

eucharistická slavnost s mytím nohou a getsemanská meditace 

21,00 – křížová cesta na Petříně s ekumenickou účastí 

 

Velký pátek – 29.3. – Památka utrpení a smrti Páně 

18,00 – křížová cesta na Petříně 

19,00 – liturgie Velkého pátku 

20,30 – netradiční pašijová hra 

21,30 – noční bdění s modlitbami 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota – 30.3. 21,00 

liturgie velikonoční vigilie  

 

 

 

Rotunda nalezení sv. Kříže: 

 

Středa 27.3. v 18,00 – temné hodinky 

Sedm Kristových slov na kříži 

 

Hod Boží velikonoční – 31.3. v 17,00 

eucharistická slavnost 
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Kalendář farní obce 

Pravidelné bohoslužby 

Neděle 10
00

 – eucharistická slavnost u sv. Máří Magdalény 

Neděle 11
00

 – eucharistická slavnost v angličtině u sv. Klimenta 

Neděle 17
00

 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže 

Úterý 18
00

 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže 

Čtvrtek 17
30

 – eucharistická slavnost s kázáním studentů teologie u sv. 

Kříže 

Čtvrtek 18
00

 – eucharistická slavnost u sv. Rodiny 

Pátek 17
00

 – eucharistická slavnost v Communiu 

 

Událo se 

10.2. proběhlo v Communiu zasedání farní rady, kde se domluvila úklidová 

brigáda u sv. Vavřince před Velikonočními svátky na den 20. března 2013 

od 13 hodiny. Pomocné ruce jsou vítanými hosty.  

26.2. se konala další bohoslužba s ekumenickým hostem, který se ujal 

kázání. Tentokráte naši rotundu Nalezení sv. Kříže navštívil Dr. Jiří Lukeš 

– vyučující na HTF a člen církve Adventistů sedmého dne. 

 

Kalendárium 

Každé pondělí v 18
00

 – setkání nad Biblí v Communiu. 

5.3. (úterý) od 19
00

 – filmový klub v Communiu. Promítat se bude film 

Ježíš z Montrealu. 

12.3. (úterý) od 19
00

 – Biblická hodina v Communiu. 

19.3. (úterý) od 19
00

 – Starokatolická specifika v Communiu. 

20.3. (středa) od 17
00

 – Tvůrčí psaní v Communiu. 

 

Narozeniny v březnu slaví: 

Igor Osvald, Tomáš Matoušek, Jiří Konvalina, Adéla Konvalinová, Petr 

Peták, Věra Boldišová, Květoslav Krejčí, Jan Augustin Basl, Mikuláš Jan 

Bradáček, Petr Jakubíček, Klára Samková, Jindřich Schremer. 

Přejeme hojnost Božího požehnání. 
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Nedělní a sváteční čtení 

3.3. – 3. neděle postní 

 

Iz 55,1-9 

Ž 63 

1K 10,1-13 

L 13,1-9 

 

Bože, plný dobroty a slitování, 

ty znáš naši lidskou ubohost a nouzi. 

Pohlédni na nás a daruj nám odpuštění. 

Drž nad námi svou ruku 

a odvracej všechna nebezpečí, která nám hrozí. 

Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, 

tvého Syna a našeho bratra a Pána, 

který s tebou a Duchem svatým 

žije a působí na věky věků. 

 

10.3. – 4. neděle postní 

 

Jz 5,9-12 

Ž 32 

2K 5,16-21 

L 15,1-3.11b-32 

 

Nejmilosrdnější Otče, 

ty jsi prostřednictvím svého Syna 

se sebou smířil lidstvo. 

Dej nám odvahu víry, 

abychom ti s radostným srdcem kráčeli vstříc. 

Prosíme tě o to skrze našeho Pána Ježíše Krista, 

který s tebou žije a působí 

v jednotě Ducha svatého na věky věků. 
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Nedělní a sváteční čtení 

17.3. – 5. neděle postní 

 

Iz 43,16-21 

Ž 126 

Fp 3,4b-14 

J 12,1-8 

 

Bože, náš Otče, zbavuješ nás tíhy hříchů 

a otevíráš před námi novou budoucnost. 

Tvůj Syn Ježíš zemřel z lásky k nám 

a skrze něho nám dáváš ve křtu nový, věčný život, 

který je silnější než smrt. 

Dej, ať na sobě poznáváme 

moc jeho smrti a vzkříšení 

a vydáváme o něm věrohodné svědectví. 

Prosíme tě o to skrze něho, 

našeho Pána a bratra Ježíše Krista, 

který s tebou a Duchem svatým 

žije a působí na věky věků. 

 

24.3. – Květná neděle 

 

Iz 50,4-9a 

Ž 31 

Fp 2,5-11 

L 22,14-23,56 

 

Bože, veliký a nepochopitelný, 

tvůj Syn, náš Spasitel, 

se v poslušnosti tvé vůle stal člověkem, 

ponížil se a za posměchu se vydal na kříž. 

Dej nám sílu, 

abychom ho následovali na cestě utrpení 

a měli účast na jeho vzkříšení. 
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Nedělní a sváteční čtení 

28.3. – Zelený čtvrtek 

 

Ex 12,1-4 (5-10) 11-14 

Ž 116 

1K 11,23-26 

J 13,1-17.31b-35 

 

Bože, náš Otče,  

večer před svým utrpením  

ustanovil Tvůj milovaný Syn hostinu své lásky  

jako znamení nové a věčné smlouvy s Tebou.  

Dej, ať nás jeho láska naplňuje 

a ať ji předáváme dál svým sestrám a bratřím,  

skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,  

který s Tebou a s Duchem svatým žije v našem středu  

nyní i navěky. 

Amen. 

 

29.3. – Velký pátek 

 

Iz 52,13-53,12 

Ž 22 

Žd 4,14-16;5,7-9 (Źd 10,16-25) 

J 18,1-19,42 

 

Rozpomeň se, Bože, 

na skutky svého slitování. 

Rozpomeň se na krev svého Syna 

prolitou za nás a stůj při nás, 

když budeme slavit památku našeho vykoupení. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho bratra a Pána. 
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Nedělní a sváteční čtení 

31.3. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
 

Iz 25,6-9 

Ž 114 

1K 5,6b-8 

L 24,13-49 

 

Bože života, tvůj Syn zvítězil nad smrtí 

a otevřel nám bránu k věčnému životu. 

Plni radosti oslavujeme jeho vzkříšení 

a prosíme tě: obnov nás svým Duchem, 

abychom i my byli vzkříšeni k novému životu 

skrze něho, Ježíše Krista, našeho Pána a bratra, 

který v jednotě Ducha svatého 

s tebou žije a působí na věky věků. 
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Farní vyúčtování za měsíc únor 2013 

Příjmy: 

 

sbírky rotunda ................................... 1.768,- 

příspěvky .......................................... 1.550,- 

 

 

CELKEM .......................................... 3.318,- 

 

 

 

Výdaje: 

 

el. rotunda ......................................... 3.310,- 

el. communio .................................. 11.540,- 

najemné + služby communio ............ 3.366,- 

telefon – communio .......................... 1.084,- 

varhaník ............................................ 2.250,- 

 

 

CELKEM ........................................ 21.550,- 

 

 

 

ROZDÍL ...................................... - 18.232,- 

 

 

 

Stav účtu k 1.3.2013 ..................... 910.689,- 

Stav pokladny ................................. 30.748,- 

CELKEM .................................... 941.473,- 

 
Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze. 
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