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Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve 

 

 
červen 2013                                                                7. ročník / 6. číslo 

 

 

 

„A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji 
nepřemohou.“ (Mt 16, 18) 
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Kázání studentů teologie 

1P 5,5b-14, Ž 89, Mk 16,15-20 

Přátelé, 

již podruhé si tento týden připomínáme svátek významného světce, dnes 

evangelisty sv. Marka. Jeho matce prý patřila Getsemanská zahrada a on byl 

údajně oním mladíkem, který se vzbudil, když ozbrojenci odváděli Ježíše, 

přehodil si přes sebe jen jakousi roušku a běžel se podívat, co se děje. Když ho 

chytili, vysmekl se a nahý utekl. Později ho měl pokřtít sám sv. Petr a on se stal 

jeho věrným učedníkem a následovatelem. Odkaz na Petrova syna v prvním čtení 

je prý právě odkazem na Marka, protože jej za svého syna přeneseně považoval. 

Na první misijní cestě nejdříve doprovází sv. apoštola Pavla, největší pouto ho 

však spojuje se sv. Petrem, kterého následuje do Říma až do jeho mučednické 

smrti. Celé Markovo evangelium je, podle některých názorů, prý soupisem 

Petrových kázání. Sám sv. Marek zahyne mučednickou smrtí v Alexandrii a jeho 

ostatky mají pohnutý osud. Byly později v 9. století tajně vyvezeny prý pod 

vrstvami vepřového masa, protože bylo jisté, že muslimové se takového nákladu 

ani nedotknou. A kdo navštívil Benátky, ví, že sv. Markovi byl postaven jeden z 

nejpůsobivějších a přitom nejoriginálnějších chrámů křesťanstva a nemohl si 

nevšimnout, že prakticky z každé významné budovy na návštěvníka vykukuje 

okřídlený lev, který se stal Markovým atributem proto, že jeho evangelium začíná 

perikopou o kázání sv. Jana Křtitele na poušti, která je obývána lvy.  

Mladý chlapec z Jeruzaléma byl tedy učedníkem a pomocníkem Pavlovým a 

Petrovým. Uvěřil a pod jejich vedením ve víře rostl, pomáhal jim víru šířit a po 

smrti prvního římského biskupa sám pro víru zemřel.  Nejdříve se však měl 

rozhodně co učit: a jaké lepší učitele si mohl přát? svatý Petr byl očitým svědkem 

Ježíšova působení, svatý Pavel zase geniální teolog. Od jednoho slyšel vyprávění, 

druhý je dokázal dát do souvislostí. Poznal, že slyší Boží volání a přijímal je jistě 

s pokorou, jak jsme k tomu vyzýváni i dnes v prvním čtení z 1. listu sv. apoštola 

Petra. Pokora není slovo, které v dnešní době slyšíme často a hlavně rádi. Pokora 

bývá někdy zaměňována za skromnost, ta ale jednak spočívá v tom, že máme vůli 

odolat nátlaku světa, který nás stále vyzývá za něco utrácet, nejlépe peníze, které 

nemáme, abychom si koupili věci, které nepotřebujeme. Skromnost také spočívá v 

tom, že se netlačíme to prvních řad a nezdůrazňujeme, jak jsme chytří, úspěšní, v 

nějakém směru nadaní nebo jsme v nějakém postavení.  

Pokora je ale něco trochu jiného. Pokora je vědomí toho, že nejsme dokonalí. 

Vědomí toho, že existují autority, které je třeba respektovat. Vědomí toho, že když 

si chceme o něčem učinit názor,  nejdříve se snažíme  pochopit  názory moudrých, 
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Kázaní studentů teologie 

kteří tu byli před námi. Pokora znamená nemuset mít vždy poslední slovo. Pokora 

znamená zdržet se pokušení ukázat, jak jsem sečtělý. Pokora znamená vycítit, že 

někdy je nejlepší mlčet a myslet si své. Pokora je přijímání povinnosti, je to 

vědomí toho, že zejména v duchovním životě prostě povinnost někdy volá. Proto i 

v naší přípravě je třeba její některé části s notnou dávkou pokory prostě nést. A 

není to jednoduché. Sám velmi často bojuju s otázkou, jestli mě to či ono v církvi 

či při studiu baví. Protože ale vím, že odpověď by nebyla kladná, radši tu otázku 

hned v zárodku zapudím. Bývalý pan prezident by řekl: „To je ale naprosto špatně 

položená otázka.“ Nesedíme tady nikdo z nás proto, že nás to baví nebo protože 

by nás to mělo bavit. Nemáme luxus ani právo říkat si „mě to neba.“ Sedíme tu 

proto, že se alespoň prozatím zdá, že existuje vyšší důvod, který nás sem přivedl, 

vyšší autorita, která tenhle hlouček lidí drží spolu a někam ho vede.  

Pokora přitom rozhodně není slepé následování a pokora neznamená 

pochlebování. Sv. Marek uprostřed první apoštolské cesty sv. Pavla míří domů do 

Jeruzaléma, protože mezi nimi asi došlo k nějaké roztržce. Později se zřejmě 

usmířili – a je otázkou, kdo tu neshodu zapříčinil. Byla to horká krev mladého 

učedníka nebo Pavlův pocit, že ten mladý moc je nějaký moc chytrý a měl by se 

držet trochu zpátky? I ten, kdo je v pozici staršího, má totž pokory zapotřebí, 

protože věk a postavení nejsou vždy zárukou toho, že musí mít ve všem pravdu – 

vždyť v konečném důsledku se všichni musíme pokořit před rukou Boží, praví 

dnešní čtení.  

V závěrečných slovech Markova evangelia Pán dává svým učedníkům příslib 

nejrůznějších znamení, která budou provázet ty, kteří uvěří a přijmou křest. 

Vězme, že po nás nikdo nechce, abychom dobrovolně brali do rukou hady, začali 

brát drogy (což by byl asi dobrý současný ekvivalent vypití něčeho smrtícího) a 

vzkládáním rukou uzdravovali nemocné. Pokud ale na této cestě vytrváme, 

budeme mít sílu se vypořádat s těmi, kdo se úlisně a s jedem v ústech vtírají do 

našich životů a naší práce, aby napáchali zlo a při vhodné příležitosti zase 

nepozorovaně vyklouzli. Budeme mít sílu se vypořádat s jejich jedovatými slovy, 

která nás neotráví, ale naopak posílí na další pouti. A těm, kteří jsou nemocní 

tímto pozemským světem a jeho nedostižnými lákadly, dokážeme pomoct třeba 

tím, že je vezmeme za ruku a tím je povedeme k uzdravení. 

Na té cestě všichni potřebujeme dávku odvahy i pokory, což byly vlastnosti, které 

svatému Markovi nechyběly. Možná v nějakou chvíli také budeme muset shodit 

poslední šaty a raději utéct. Možná se také někdy názorově na chvíli rozejdeme, 

abychom se pak usmířili.  
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Kázaní studentů teologie 

V žalmu pro dnešní den se zpívá o tom, že Hospodin umí zvládnout vzpupné 

moře, zkrotit jeho vzduté vlny. Nemusíme si tedy dělat obavy. Když Hospodin 

zvládne takový živel, jako je rozbouřené moře, jistě si poradí i s naším hloučkem a 

dovede každého z nás tam, kam potřebuje. Jako svatého Marka. 

 

Květoslav Tomáš Krejčí 
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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 18
00

 – eucharistická slavnost u sv. Rodiny 

Čtvrtek 17
30 

– eucharistická slavnost s kázáním studentů teologie u sv. Kříže 

Pátek 17
00

 – eucharistická slavnost u sv. Vavřince 

 

Událo se 

5. května jsme v katedrálním chrámu sv. Vavřince slavili společnou bohoslužbu 

s farní obcí anglicky mluvících od sv. Klimenta. 

19. května jsme v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně oslavili Slavnost 

Seslání Ducha svatého. Při této eucharistické slavnosti se udělily tři svátosti křtu a 

dvě biřmování. 

24. května se v rámci Noci kostelů 2013 v Praze otevřely veřejnosti hned tři naše 

kostely – katedrální chrám sv. Vavřince, rotunda Nalezení sv. Kříže a kaple sv. 

Máří Magdalény u Čechova mostu. Účast byla hojná i přes ošklivé počasí. 

 

Kalendárium 

Každé pondělí v 18,00 – setkání nad Biblí v Communiu. 

4.6. (úterý) od 19,00 – filmový klub v Communiu, film: Hadewijch – mezi 

Kristem a Alláhem (drama, r. 2009 Francie) 

6.6. (čtvrtek) od 18,00 v kapli sv. Rodiny u Nuselských schodů se koná poutní 

medardovská bohoslužba (tento den nebude studentská bohoslužba v rotundě) 

11.6. (úterý) od 19,00 – Biblická hodina v Communiu 

18.6. (úterý) od 19,00 – Starokatolická specifika v Communiu 

25.6. (úterý) od 18,00 – Bohoslužba s ekumenickým hostem, který poslouží 

Božím slovem. Pozvání přijal ThDr. Jiří Vogel, Th.D. – proděkan HTF UK 

v Praze 

 

Narozeniny v červnu slaví: 

Markéta Boldišová, Marek Růžička, Laura Vávrová, Jiří Pechlát, Kateřina 

Benešová. 

Přejeme hojnost Božího požehnání. 
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Nedělní a sváteční čtení 

2.6. – 9. neděle v mezidobí 

 

1Kr 18, 20-39 

Ž 96 

Ga 1, 1-12 

L 7, 1-10 

 

Bože, náš Otče, 

ty se neohlížíš na původ nebo sociální postavení 

a jsi tu pro všechny, kdo ti důvěřují. 

Daruj nám otevřené srdce 

a dej, ať spolu poznáváme sílu evangelia. 

Prosíme o to skrze Ježíše Krista, 

tvého Syna a našeho bratra, 

který s tebou a s Duchem svatým 

žije nyní a navěky. 

 

 

 

9.6. – 10. neděle v mezidobí 

 

1Kr 17, 8-24 

Ž 146 

Ga 1, 11-24 

L 7, 11-17 

 

Bože Abraháma, Izáka a Jákoba, 

Otče našeho Pána Ježíše Krista, 

ty jsi Bohem živých a ne mrtvých. 

Naplň nás svým životodárným Duchem 

a pomoz nám žít ve spravedlnosti, 

míru a v souladu s tvým stvořením. 

O to tě prosíme skrze Ježíše Krista, 

tvého Syna a našeho bratra, 

který s tebou a s Duchem svatým 

žije v našem středu nyní a navěky. 
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Nedělní a sváteční čtení 

16.6. – 11. neděle v mezidobí 

 

1Kr 21, 1-21a 

Ž 5 

Ga 2, 15-21 

L 7, 36-8,3 

 

Bože, naše naděje a sílo, bez tebe nemůžeme nic. 

Stůj při nás, aby naše myšlenky, 

slova a činy začínaly u tebe 

a skrze tebe byly jednou završeny. 

Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, 

tvého Syna a našeho Pána, 

který v jednotě Ducha svatého 

s tebou žije a působí na věky věků. 

 

 

 

23.6. – 12. neděle v mezidobí 

 

1Kr 19, 1-15a 

Ž 42 

Ga 3, 23-29 

L 8, 26-39 

Svatý Bože, 

dej, abychom tvé jméno měli vždy v úctě 

a milovali tě z celého srdce. 

Veď nás za ruku a dej, 

ať jsme pevně zakotveni ve tvé lásce. 

Prosíme tě o to, Otče našeho Pána Ježíše Krista, 

který s tebou a s Duchem svatým 

žije a život tvoří navěky. 
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Nedělní a sváteční čtení 

24.6. – Slavnost Narození Jana Křtitele 

 

Iz 49, 1-6 

Ž 139 

Sk 13, 22-26 

L 1, 57-66.80 

 

Buď pochválen, Bože Izraele. 

Povolal jsi Jana Křtitele, 

aby vedl tvůj lid vstříc Kristu. 

Obdaruj nás radostí v Duchu svatém, 

a přiveď všechny, kteří v tebe věří 

na cestu spásy a pokoje. 

Skrze Ježíše Krista, 

tvého Syna, našeho bratra a Pána, 

který v jednotě Ducha svatého 

s tebou žije a působí na věky věků. 

 

 

 

29.6. – Slavnost Petra a Pavla, apoštolů 

 

Sk 12, 1-11 

Ž 36 

2Tm 4, 6-8.17-18 

Mt 16, 13-19 

 

Bože, Otče svého lidu, tvoji apoštolové Petr a Pavel 

tě oslavili svým životem a svou smrtí. 

Dej své církvi, 

aby se poučila jejich životem a příkladem, 

aby ve tvém Duchu našla sílu k jednotě 

a aby stála pevně na svém základě 

– Ježíši Kristu, tvém Synu a našem bratru, 

který v jednotě Ducha svatého 

s tebou žije a působí na věky věků. 
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Nedělní a sváteční čtení 

30.6. – 13. neděle v mezidobí 

 

2Kr 2, 1-12.6-14 

Ž 77 

Ga 5, 1.13-25 

L 9, 51-62 

 

Bože našeho života, 

křtem jsi z nás učinil děti světla. 

Nedovol, aby nad námi získaly moc temnoty 

a udržuj nás ve světle víry. 

Dej, ať do našeho tmavého a nespravedlivého světa 

stále vchází slunce tvé spravedlnosti. 
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Fotky ze Slavnosti Seslání Ducha svatého 
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Farní vyúčtování za měsíc květen 2013 

Příjmy: 

 

sbírky: ..................................................... 1.223,- 

příspěvky: ............................................... 1.050,- 

kasičky u sv. Vavřince: ........................... 1.379,- 

 

 

CELKEM: ............................................... 3.652,- 

 

 

Výdaje: 

 

telefon: .................................................... 1.094,- 

Noc kostelů: ............................................ 1.110,- 

Communium – nájem + služby: .............. 3.366,- 

 

 

CELKEM: ............................................... 5.570,- 

 

 

ROZDÍL: ............................................. -1.918,- 
 

 

 

Stav účtu k 1.6.2013: .......................... 907.082,- 

Stav pokladny: ...................................... 35.281,- 

CELKEM: ......................................... 942.363,- 

 

 

 

 

 

 

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

Vydáno : 1.6.2013. Neprodejné. 

Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: stkat@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz 
© 2013 


