
Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve 

 

 
září 2013                                                 7. ročník / 9. číslo 

 

 

 

Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, 
kdo v něho věří, měl život věčný. (J 3, 14-15) 
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Kázání studentů teologie 

Fp 3,3-8a, Ž 105, L 15,1-10 

Pavel píše v listu Filipským o nedostatečnosti své starozákonní správnosti, 

byť praktikované s opravdovostí a vášní Pavlovi vlastní. Pavel píše: „Pro něho 

jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic.“ (Fp 3,8). Pavel, je příkladem 

obrácení vedoucího od zaníceného pronásledování Krista k jeho neméně 

zanícenému následování. Je otázka do jaké míry byl vlastně jeho obrat radikální. 

Pavel přece vždy dělal věci, jak nejlépe mohl.  Při svém obrácení však především 

doslovně i obrazně prozřel a Kristovo světlo mu nabídlo nový pohled.  Nalezl 

novou motivaci v Tom, který je cesta, pravda a život a svou horlivost podepřel 

láskou.  

 V Lukášově evangeliu přicházejí k Ježíšovi celníci a hříšníci a farizejové 

reptají. Celníci a hříšníci přicházejí, aby naslouchali, farizejové, aby si pohoršeně 

dloubli. Liší se tedy především motivací, s níž za Kristem přicházejí, svým 

postojem vůči němu. Farizejové mají své důmyslné předporozumnění, hříšníci 

především otevřenost a zájem.  

Následující podobenství o ztracené a nalezené ovci je zcela srozumitelné.  

Jedna ovce, cennější než celé stádo, protože se vzdálila a byla znovu nalezena. 

Jaká radost. Řecké sloveso heuriskó , tedy nalézám je tu více než výmluvné. 

Vždyť my sami často používáme zvolání Heureka! Známe ho už spíš v souvislosti 

s Archimédovou přetékající vanou a užíváme ho zejména jako citoslovce radostí 

Jupí! Nalezl jsem!  A to je ono, když ztratíme věc, s níž jsme se již v duchu 

rozloučili, je naše radost z nalezení skutečně velká. Právě proto, že už jsme v 

nalezení nedoufali. Čím ztracenější je kdokoliv z nás tím radostněji jej Pán přijímá 

zpět do stáda. Buďme i mi k obrazu našeho Pána přijímajícími spoluovečkami, 

kolegy ve stádě. Protože trkaví farizejští berani pokoj do stáda nepřinesou, a i 

kdyby vyskákali po hřbetech pokorně skloněných oveček, oni už svou odměnu mít 

budou. Jak napsal Gilberth Keith Chesterton: „Bible nás učí milovat jak své bližní, 

tak své nepřátele. Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé.“ 

Milovat a tolerovat neznamená věřit, že každý kdo se v církvi vyskytne je 

bezvýhradně obrácen.  Protože stejně jako u Pavla horlivost může být i v jednom 

člověku stále stejná, ale motivace rozdílné. Je to velmi svůdné pole pro obelhávání 

sebe sama.  Proč my tady doopravdy sedíme?  Přicházíme naslouchat, protože 

jsme pěkní parchanti, kteří v sobě našli dost pokory a zvídavosti, aby naslouchali 

Božímu slovu. Jsme jako zaběhnutá ovce vracející se z lesa?  Nebo zůstáváme v 

tom lese spolu s farizeji, kteří si ještě nevšimli, že jejich vyšlapaná lesní cesta 

nikam nevede?  
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Kázání studentů teologie 

Nepřeceňujeme své vlastní cesty?  To, co chápeš, není Bůh. Říká sv. Augustin. 

 A pak je tu nalezený peníz, maličkost, která nestojí možná ani za řeč, 

natožpak za uspořádání párty pro sousedky. Jenže člověk starověku se nebál 

projevovat své emoce veřejně, my jsme ve své radosti často velmi opatrní. Tak 

trochu se bojíme, aby nám ji někdo nezáviděl, možná nepošpinil. Nebojme se. 

Stěžovat si umíme velmi bravurně a ve své sebelítosti a ukřivděnosti dokážeme 

být velmi sdílní. Když se nenaučíme sdílet radost, odsuzujeme se k tomu, aby ta 

naše zůstala poloviční a radost druhých se nás netýkala. Každý den je důvod proč 

se radovat, právě proto že Bohu záleží zcela speciálně na každém z nás, ať už se 

touláme kdekoliv. 

Lucie Kodišová 
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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 

 

 

 

Kalendárium 

3. září od 19,00 se bude konat první poprázdninový filmový klub v Communiu 

(promítat se bude film s názvem „Krátký film o zabíjení“ z roku 1987 od režiséra 

Krzysztofa Kieslowskiho). 

 

10. září od 19,00 bude v Communiu první poprázdninová Biblická hodina. 

Pokračujeme povídáním si nad knihou Exodus ze Starého zákona. 

 

17. září od 19,00 se budou konat první poprázdninová Starokatolická specifika 

v Communiu. Povídání o tom, co to vlastně Starokatolictví je s možností klást 

otázky na věci, které vás ohledně naší církve (ale nejen jí) zajímají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narozeniny v září slaví: 

Luděk Elšík, Anna Součková, Ivana Kuglerová, Petr Vinš, Jan Matys, Daniel 

Křístek, Kateřina Kudelová. 

Přejeme hojnost Božího požehnání. 
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Kalendář farní obce 

Událo se 

2. srpna se na ordinariátní zahradě konalo již druhé letní grilování. Sešla se 

spousta jídla a pití, příjemná společnost a vyšlo nám i počasí. Není se tedy čemu 

divit, že se z tak příjemné akce odcházelo až v pozdních večerních hodinách. 

 

9. sprna se od 12 hodin konala úklidová brigáda u sv. Vavřince, aby byl kostel 

hezky připravený na Svatovavřineckou petřínskou pouť. Děkujeme všem 

pomocníkům, protože bez Vás by se nám náš katedrální chrám nepovedl tak 

hezky nachystat! 

 

11. srpna se konala tradiční Svatovavřinecká petřínská pouť. Slunce svítilo. 

Kejklíři kejklovali. Děti se smály. Umělecká výtvarná díla vznikala! K tomu hrála 

hudba nejen k tanci. Krásně prožité odpoledne završila eucharistická slavnost, 

které přesedal náš biskup. Opět se křtilo i biřmovalo a po bohoslužbě bylo i krátké 

farní shromáždění, na kterém jsme zvolili delegáty na synodu! Konkrétně: 

 

 

Konvalina Jiří (17 hlasů) 

Kaplan Vojtěch (16 hlasů) 

Kuglerová Ivana (16 hlasů) 

Osvald Igor (16 hlasů) 

Kováč Martin (14 hlasů) 

Matoušek Tomáš (14 hlasů) 

 

 

Mezi náhradníky jsou pak tito členové farní obce: 

 

 

Osvaldová Eliška (14 hlasů) 

Boldišová Věra (12 hlasů) 

Němec Vladimír (11 hlasů) 

Pech Milan (10 hlasů) 

Pelc Tomáš (7 hlasů) 

Peták Petr (7 hlasů) 

Merhautová Pavla (6 hlasů) 

Taičová Ivana (5 hlasů) 
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Nedělní a sváteční čtení 

1.9. – 22. neděle v mezidobí 

Jr 2,4-13 

Ž 81 

Žd 13,1-8.15-16 

L 14,1.7-14 

 

 

Bože, 

tvá měřítka jsou často úplně jiná než naše. 

Zbav nás povrchního hodnocení, 

vypočítavosti a hledání nejsnadnějších cest. 

Ukaž nám, že Ježíšovo místo 

bylo vždycky na straně slabých a bezvýznamných. 

Prosíme tě o to skrze něho, 

Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra, 

který s tebou a Duchem svatým 

žije a život tvoří navěky. 

 

 

8.9. – 23. neděle v mezidobí 

Jr 18,1-11 

Ž 139 

Fm 1-21 

L 14,25-33 

 

 

Svatý Bože, 

tvá velikost je cennější, než naše vztahy 

a přesahuje všechny naše plány. 

Osvoboď nás od sobectví a břemen našich starostí, 

abychom byli schopni poznávat 

nevyčerpatelné bohatství tvé moudrosti 

skrze našeho Pána a Mistra, Ježíše Krista, 

který v jednotě Ducha svatého 

s tebou žije a působí navěky. 
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Nedělní a sváteční čtení 

14.9. – Svátek Povýšení svatého Kříže 

Nu 21,4b-9 

Ž 78 

Fp 2,6-11 

J 3,13-17 

 

 

Bože, který trpíš spolu s námi, 

ty jsi vydal svého Syna do bídy světa 

a do surových rukou těch, 

kteří se považovali za spravedlivé. 

On nám svou smrtí na kříži přinesl spásu a život. 

Otevři naše srdce pro jeho lásku, aby nás naplňovala 

a abychom se jí drželi v životě i ve smrti. 

O to tě prosíme skrze Ježíše Krista, 

našeho Pána a bratra, 

který s tebou a s Duchem svatým 

žije a život tvoří na věky. 

 

 

15.9. - 24. neděle v mezidobí 

Jr 4,11-22,22-28 

Ž 14 

1Tm 1,12-17 

L 15,1-10 

 

 

Bože, ty miluješ všechny lidi. 

Poslal jsi na svět Ježíše, 

aby hledal ztracené a navracel je k tobě. 

Po všech cestách našeho života 

nás veď stále znovu zpět k sobě, 

k prameni života, který nepomíjí. 

Tobě buď čest a sláva skrze Ježíše, tvého Syna 

v Duchu svatém na věky věků. 
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Nedělní a sváteční čtení 

21.9. – Svátek Matouše, apoštola a evangelisty 
Ef 4,1-7.11-13 

Ž 19 

Mt 9,9-13 

 

 

Milosrdný Bože, 

tvůj Syn povolal Matouše, 

aby byl apoštolem a evangelistou 

a i dnes povolává lidi, aby zvěstovali jeho poselství. 

Otevři naše srdce, ať slyšíme jeho volání, 

a osvoboď nás od egoismu, 

abychom mohli následovat 

Ježíše Krista, tvého Syna, 

který v jednotě s Duchem svatým 

s tebou žije a působí na věky věků. 

 

 

22.9. - 25. neděle v mezidobí 

Jr 8,18-9,1 

Ž 79 

1Tm 2,1-7 

L 16,1-13 

 

 

Bože, Otče nás všech, 

zahrnujeme do svých proseb všechny, 

jejichž jména před tebou nikdo nejmenuje 

a jejichž lidská důstojnost je znevažována. 

Dej, ať nade všemi vzejde slunce tvé spravedlnosti 

a přijde tvé království 

skrze Ježíše Krista, tvého Syna, 

který s tebou a s Duchem svatým 

žije a život tvoří na věky. 
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Nedělní a sváteční čtení 

28.9. – Slavnost Václava, mučedníka 

Mdr 6,9-21 

1Pa 29 

1P 1,3-6;2,21b-24 

Mt 16,24-27 

 

 

Nebeský Otče, 

ty jsi nám na knížeti Václavovi ukázal, 

jak usilovat o nastolení tvého pokoje. 

Dej, ať podle jeho vzoru 

žijeme moudře a spravedlivě 

a přemáháme zlo dobrem. 

Prosíme tě o to skrze tvého Syna, 

našeho Pána a bratra, 

který žije a působí na věky věků. 

 

 

29.9. – 26. neděle v mezidobí 

Jr 32,1-3a.6-15 

Ž 91 

1Tm 6,6-19 

L 16,19-31 

 

 

Svatý, veliký Bože, 

ty jediný jsi nesmrtelný 

a přebýváš v nedostupném světle. 

Tobě náleží čest, věčná moc 

a poslední slovo nad každým z nás. 

Pomoz nám, abychom před tebou 

mohli stát s čistým srdcem 

a pravdivě světu vydávat svědectví o Ježíši Kristu, 

skrze něhož nám dáváš věčný život. 

Neboť on s tebou žije a působí v Duchu svatém 

nyní i vždycky a na věky věků. 
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Fotografické ohlédnutí za Svatovavřineckou petřínskou poutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Malování křídami bavilo i ty 

nejmenší… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hrálo se k tanci i poslechu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Během bohoslužby proběhl i křest a 

dvě biřmování (bratr Filip a sestra 

Alena). 
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Farní vyúčtování za měsíc červenec a srpen 2013 

Příjmy: 

 

dary: ..................................................................... 2 000,- 

sbírky: .................................................................. 1 955,- 

příspěvky: ............................................................ 4 100,- 

kreditní úrok: .......................................................... 627,- 

 

 

CELKEM: ............................................................ 8 682,- 

 

 

Výdaje: 

 

telefon: ................................................................. 2 186,- 

elektřina: .............................................................. 3 600,- 

farní grilování: ..................................................... 2 673,- 

zahrádka rotundy: ................................................... 255,- 

folie na oltář v rotundě: ............................................. 38,- 

žárovky do rotundy: ................................................ 440,- 

pouť sv. Vavřince: ............................................. 20 000,- 

 

 

CELKEM: .......................................................... 29 192,- 

 

 

ROZDÍL: ......................................................... -20 510,- 
 

 

Stav účtu k 31.8.2013: ..................................... 908 127,- 

Stav pokladny: ................................................... 17 893,- 

CELKEM: ...................................................... 926 020,- 
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