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Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve 

 

 
červenec, srpen 2013                                                 7. ročník / 7. - 8. číslo 

 

 

 

„Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje…“ (J 12, 26a) 
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Kázání studentů teologie 

Mt 13,54-58 

Bratři a sestry, 

ze svých cest po „světě“ se Ježíš vrací domů. Asi si dokážeme představit, s 

jakými pocity vstupoval do svého rodného domu. Těšil se na své nejbližší, na to až 

společně pojí se svou matkou, ulehne ke spánku na lože, kde ho jeho matka uspávala, když 

byl malý. Vše je nasáknuté vzpomínkami. Zde si hrával s kluky od sousedů, z támhleté 

zídky spadnul a rozbil si koleno. Vše je tak známé a na tváři se mu možná objevuje 

nepatrný úsměv. 

Toto místo je spjato s jeho dosavadním životem. Sem patří. Nebo ne? Když si 

vezme slovo v synagóze, začne mluvit ke svým přátelům z dětství, ke své rodině, najednou 

se ukáže, že to, co ho s tímto místem spojovalo, se ztratilo někde na jeho cestách. V jeho 

zázracích, které jinde učinil. V jeho schopnosti vykládat Písmo. 

Obyvatele Nazaretu dráždí, že někdo, s kým v dětství cvrnkali kuličky, tu 

najednou před nimi stojí a moudře k nim rozmlouvá. On! Obyčejný syn tesaře? On nás 

přece nebude poučovat! Jen proto, že poznal svět za městem, že se o něm šíří legendy, že 

ho lidi pokládají za proroka? Oni na něm nic výjimečného nevidí… 

Jejich oči možná zaslepila závist. Oni pořád žijí stejný život, beze změny a on se 

stal celebritou. Ovšem celebritou, která tady neukazuje nic z jeho slavných zázraků. Tady 

jen chytře mluví, ale skutek žádný. Co je to za proroka? Pohany a cizí lidi uzdravuje, mění 

vodu ve víno a ve svém vlastním domě, pro svou vlastní rodinu neudělá nic? 

Ale Syn Boží nepřišel proto, aby ukazoval kouzla, tahal králíky z klobouku a 

předváděl se. Přišel proto, aby zvěstoval Boží slovo, aby pomstychtivého starozákonního 

Boha představil jako milujícího Otce. Pokud někdo není ochotný či schopný přijmout 

Slovo, jak může být připravený přijmout další dary od Pána? 

Obyvatelé z Nazaretu se dívali na Ježíše zkoumavým pohledem očekávající divy. 

Důkaz, že je tím, za co se vydává. Takových upovídaných proroků už tu bylo spousta. Můj 

táta vždycky říkal, že kecy nemají cenu. A tento názor měli možná i Nazaretští. Jak těžké 

jim bylo uvěřit, že někdo koho dobře znali, je mnohem víc než oni. „Ukaž něco a my 

uvěříme.“ 

Takhle to však ve víře nefunguje. Víra je o tom, že důvěřujeme i bez toho, aby 

nám byly skládány důkazy o Boží moci. Víra zachránila slepého z Jericha, ženu trpící řadu 

let krvácením, setníkova sluhu v Kafarnau. Nedostatek víry v Nazaretu naopak způsobil, 

že Ježíš, zde žádný zázrak neudělal. 

Nebuďme jako Nazaretští. Neočekávejme velké divy a zázraky. Důvěřujme a 

Boží moc se v našem životě projeví. 

 

Amen. 

Monika Mádlová 
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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 

Pátek 17
00

 – eucharistická slavnost u sv. Vavřince 

 

 

 

Událo se 

30. června proběhlo setkání farní rady, kde se stanovilo datum úklidu sv. 

Vavřince před Svatovavřineckou petřínskou poutí na 9. srpna od 12 hodin. 

Pomocné ruce budou vítány. 

 

 

 

Kalendárium 

2. srpna od 19,00 se bude konat farní grilovaní na ordinariátní zahradě, ten den se 

bude konat i bohoslužba v ordinariátní kapli od 17 hodin. 

9. srpna od 12,00 se bude konat úklid sv. Vavřince před Svatovavřineckou 

petřínskou poutí. 

11. srpna od 13,00 se bude konat Svatovavřinecká petřínská pouť. Zahájena bude 

průvodem od lanové dráhy. Od 17 hodin se pak bude u sv. Vavřince konat 

eucharistická slavnost se křty a biřmováním. 

 

 

 

Narozeniny v červenci a srpnu slaví: 

Petr Tvrdek, Jindřiška Nevyjelová, Dušan Hejbal, Eva Volková, Marcela Freiová, 

Petra Šťovíčková, Martin Doubek, Jiří Ransdorf, Vojtěch Kaplan, Roman Krzák, 

Monika Mádlová, Vít Boldiš, Katarína Straková, Jonáš Merhaut, Pavla 

Merhautová, Maritn Valent, Veronika Součková, Jiří Souček, Ivana Taičová, 

Patrik Ryješ, Prokop Tomka, Anežka Viktorie Šebestíková 

Přejeme hojnost Božího požehnání. 
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Nedělní a sváteční čtení 

3.7. – Svátek Tomáše, apoštola 

Ef 2,19-22 

Ž 117 

J 20,24-29 

 

Věčný Bože, jsi nám skrytý, a přesto tak blízký. 

Přivedl jsi apoštola Tomáše 

k víře ve vzkříšení tvého Syna. 

Zachovej naši víru tehdy, když pochybujeme, 

abychom i my, tak jako Tomáš, 

vyznávali Krista jako svého Pána a Boha, 

který s tebou a s Duchem svatým 

žije a působí na věky. 

 

 

 

5.7. – Svátek Cyrila a Metoděje, apoštolů Slovanů 

Iz 61,1-3a 

Ž 117 (106) 

2K 4,1-2.5-7 

L10,1-9 

 

Bože, jsi moudrý a dobrý. 

Tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, 

aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. 

Dej, ať také my vděčně přijímáme tvé poselství 

a řídíme se jím ve svém životě, 

abychom dosáhli trvalé radosti 

skrze Ježíše Krista, našeho bratra a Pána, 

který s tebou a s Duchem svatým 

žije v našem středu 

nyní, vždy a navěky. 
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Nedělní a sváteční čtení 

6.7. – Svátek Jana Husa a Jeronýma Pražského, mučeníků 

Iz 59,4.7-10.14-17.20 

Ž 31 

2Tm 2,8-13;3,10-12 

J 15,20-21;16,1-4 

 

Věrný Bože, dal jsi svatým Janu a Jeronýmovi odvahu, 

aby vyznali Krista, milovali jeho pravdu 

a tuto víru dosvědčovali až ke smrti. 

Dej, ať jsme schopni vydat svědectví 

o naději, že tvoje pravda vítězí. 

Tak ať následujeme tvého Syna, 

který v jednotě Ducha svatého 

s tebou žije a působí na věky věků. 

 

 

 

7.7. – 14. neděle v mezidobí 

2Kr 5,1-14 

Ž 30 

Ga 6,1-16 

L 10,1-11.16-20 

 

Bože, ty měníš naše životy, 

když přijímáme tvé přátelství, 

které nám stále nabízíš. 

Posíláš nás na svou žeň, dáváš nám sílu 

a svěřuješ nám radostnou zvěst o záchraně světa. 

Dej, ať si uvědomujeme, 

jak velkým věcem smíme sloužit. 

Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, 

tvého Syna a našeho bratra, 

který s tebou a Duchem svatým 

žije a život tvoří navěky. 
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Nedělní a sváteční čtení 

14.7. – 15. neděle v mezidobí 

Am 7,7-17 

Ž 82 

Ko 1,1-14 

L 10,25-37 

 

Náš Bože, často si klademe otázky, 

jak žít podle tvé vůle, 

aby i pro nás platil příslib věčného života. 

Dej, ať milujeme tebe a sebe navzájem 

celým srdcem, celou duší 

a všemi našimi myšlenkami a silami. 

O to prosíme tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista, 

který s tebou a s Duchem svatým 

žije a život tvoří navěky. 

 

 

 

21.7. – 16. neděle v mezidobí 

Am 8,1-12 

Ž 52 

Ko 1,15-28 

L 10,38-42 

 

Bože, náš Otče, 

přicházíš k nám v Ježíši Kristu 

a my důvěřujeme, že v něm se naplní náš život. 

Dej, ať při všech starostech a povinnostech, 

které nás denně zavalují, 

nepřeslechneme jeho slovo. 

Prosíme tě o to skrze něho, 

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 

22.7. – Svátek Marie z Magdaly 

Pís 3,1-4a (2K 5,14-17) 

Ž 63 

J 10,1.11-18 

 

Bože, naše spáso, 

tvůj Syn vyvolil Marii z Magdaly, 

aby jako první zvěstovala jeho vzkříšení učedníkům. 

Dej i nám odvahu, abychom svědčili o něm 

a jednou ho mohli spatřit tváří v tvář ve tvé slávě 

– Ježíše Krista, našeho bratra a Pána, 

který v jednotě Ducha svatého 

s tebou žije a působí na věky věků. 

 

25.7. – Svátek Jakuba Staršího, apoštola 
2K 4,7-15 

Ž 126 

Mt 20,20-28 

 

Bože, jsi tak veliký ve svých svatých. 

Jakub, jako první apoštol, 

zpečetil krví své svědectví pro Krista. 

Daruj své církvi odvahu k vyznávání víry, 

ať i skrze nás lidé poznávají, 

že přichází tvé království. 

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. 

 

28.7. – 17. neděle v mezidobí 

Oz 1,2-9 

Ž 85 

Ko 2,6-19 

L 11,1-13 

 

Bože, náš Otče na nebesích, 
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Nedělní a sváteční čtení 

všechno živé zahrnuješ svými dobrými dary. 

Vycházej vstříc našim prosbám 

a daruj nám svého svatého Ducha, 

abychom se v něm byli schopni modlit. 

O to tě prosíme skrze Ježíše Krista, 

tvého Syna, našeho bratra a Pána, 

který v jednotě Ducha svatého 

s tebou žije a působí na věky věků. 

 

4.8. – 18. neděle v mezidobí 

Oz 11,1-11 

Ž 107 

Ko 3,1-11 

L 12,13-21 

 

Bože, staráš se o nás každý den 

a víš, co potřebujeme. 

Osvoboď nás, abychom se neztráceli 

ve starostech a v každodenním shonu. 

Veď naši pozornost k tomu, co je trvalé, 

abychom jednou měli s Kristem 

podíl na jeho životě v blaženosti, 

neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 

žije a působí na věky věků. 

 

6.8. – Svátek proměnění Páně 
Ex 34,29-35 

Ž 99 

2K 3,12-4,2 

L 9,28-36 

 

Bože, Otče veškerého světla, 

na svaté hoře jsi před vyvolenými svědky 

zjevil na svém milovaném Synu 

naši budoucí slávu. 

Dej, abychom i my v temnotách tohoto světa 

zapalovali tvé světlo 
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Nedělní a sváteční čtení 

– Ježíše Krista, tvůj obraz a našeho bratra, 

který v jednotě Ducha svatého 

s tebou žije a působí na věky věků. 

 

10.8. – Svátek Vavřince, jáhna a mučeníka 
Zj 12,10-12a (Mdr 3,1-9) 

Ž 112 

(2K 9,6-10) 

J 15,18-21 (J 12,24-26) 

 

Bože, ty jsi svatého Vavřince naplnil žárem své lásky, 

aby věrně konal jáhenskou službu 

a statečně překonával všechny útrapy při mučení. 

Dej, ať k nám promlouvá příklad jeho odvahy, 

ať milujeme to, co miloval on, 

a zachováváme věrnost tomu, 

co on svým životem vyznával. 

Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 

našeho Pána a bratra, 

který s tebou a Duchem svatým 

žije v našem středu na věky věků. 

 

11.8. – 19. neděle v mezidobí 

Iz 1,1.10-20 

Ž 50 

Žd 11,1-3.8-16 

L 12,32-40 

 

Svatý a silný Bože, 

daruj nám víru ve tvou blízkost, 

tak jako kdysi Abrahámovi a Sáře. 

Nedopusť, aby na nás dolehly 

pocity bezmoci a marnosti, 

ale dej, abychom s důvěrou kráčeli vstříc 

tvému Synu, našemu Pánu a bratru Ježíši Kristu, 

který s tebou a s Duchem svatým 

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

15.8. – Slavnost Úmrtí Panny Marie 
Zj 21,1-5a 

Ž 45 

1K 15,54-57 

L 1,39-56 

 

Věčný Bože, 

v den smrti Marie, Matky tvého Syna, 

ti děkujeme za veliké věci, které jsi s ní učinil. 

A prosíme tě: až naše cesta dojde ke konci, 

přijmi i nás do svého království, 

abychom tě ve společenství s Marií chválili a velebili 

skrze Ježíše Krista, tvého Syna, 

našeho Pána a bratra, 

který v jednotě Ducha svatého 

s tebou žije a působí na věky věků. 

 

 

 

18.8. – 20. neděle v mezidobí 
Iz 5,1-7 

Ž 80 

Žd 11,29-12,2 

L 12,49-56 

 

Bože a Otče lidstva, 

vzhlížíme k Ježíšovi, 

který není prorokem falešných nadějí, 

ale nese všechny těžkosti života s námi. 

Daruj nám vytrvalost a rozhodnost 

a dej nám jít cestou víry s jistotou. 

Prosíme tě o to skrze Krista, 

který s tebou a s Duchem svatým 

žije a působí na věky věků. 

 

 

 



 11 

Nedělní a sváteční čtení 

24.8. – Svátek Bartoloměje, apoštola 
Zj 21-9b-14 

Ž 145 

J 1,45-51 

 

Bože našich otců, 

apoštol Bartoloměj uvěřil tvým slovům 

a zvěstoval je.  

Dej, ať tvá církev vytrvává ve víře apoštolů 

a věrně zvěstuje to, 

o čem oni vydávali svědectví až do své smrti. 

Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 

našeho Pána a bratra, 

který s tebou a s Duchem svatým 

žije v našem středu nyní a na věky. 

 

 

 

25.8. – 21. neděle v mezidobí 
Jr 1,4-10 

Ž 71 

Žd 12,18-29 

L 13,10-17 

 

Veliký Bože, 

ve jménu svého Syna jsi nás svolal 

do jednoho společenství, 

které je mnohem větší než toto shromáždění. 

Dáváš nám jistotu, že jsi s námi všude tam, 

kde svědčíme o tvé dobrotě a lásce. 

Spolu se spravedlivými, kteří nás předešli v minulosti, 

se všemi věřícími na této zemi 

a se všemi anděly a svatými 

chválíme a velebíme tvou dobrotu 

nyní a na věky věků. 
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Farní vyúčtování za měsíc červen 2013 

Příjmy: 

 

dary: ..................................................................... 1 500,- 

sbírky: ..................................................................... 563,- 

příspěvky: ............................................................ 1 050,- 

 

 

CELKEM: ............................................................ 3 113,- 

 

 

Výdaje: 

 

telefon: ................................................................. 1 094,- 

elektřina: .............................................................. 2 136,- 

 

 

CELKEM: ............................................................ 3 230,- 

 

 

ROZDÍL: .............................................................. -117,- 
 

 

 

Stav účtu k 30.6.2013: ..................................... 906 270,- 

Stav pokladny: ................................................... 37 344,- 

CELKEM: ...................................................... 943 614,- 
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