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„… přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat 
Hospodinu chválu.“ (Iz 60,6b) 

 

 



 

 



 

Z promluv svatého biskupa Řehoře Naziánzského 

Kristův křest 

 

Kristus je ozářen světlem, dejme se spolu s ním ozářit i my. Kristus je 

křtěn, sestupme spolu s ním, abychom spolu s ním i vystoupili.  

Jan křtí, Kristus přistupuje: snad i proto, aby posvětil toho, kdo křtí. Zcela 

jistě však proto, aby do vody pohřbil starého Adama, dříve než posvětil nás a pro 

nás Jordán: a jako sám byl duch a tělo, tak aby byl také zasvěcen skrze Ducha a 

vodu.  

Křtitel se zdráhá, Ježíš stojí na svém. Já bych měl být pokřtěn od tebe, 

říká lampa Slunci, hlas Slovu, přítel Ženichovi: ten, jenž je větší než všichni, kdo 

se narodili z ženy. Prvorozenci veškerého stvoření: ten, jenž se zaradoval už v 

mateřském lůně, tomu, jenž byl v mateřském lůně uctíván; nynější i budoucí 

předchůdce tomu, který se zjevil a který se bude zjevovat. Já bych měl být pokřtěn 

od tebe. Dodej: a pro tebe. Věděl totiž, že se mu dostane křtu mučednictví a že mu 

jako Petrovi nebudou umyty jenom nohy.  

Ale to už Kristus vystupuje z vody. Přitom nese s sebou vzhůru svět a 

hledí na rozevřená nebesa, jež byla Adamovi i jeho potomkům uzavřena stejně 

jako ohnivým mečem ráj.  

Duch dosvědčuje božství, blíží se přece k sobě podobnému. Z nebe se 

ozývá hlas; odtud totiž pochází ten, jemuž se vydává svědectví. A v podobě 

holubice, viditelné v tělesné podobě, prokazuje Duch poctu i tělu, neboť také ono 

svou účastí na božství je Bohem; kromě toho před dávnými časy přinášela 

holubice radostnou zprávu o vysvobození od potopy.  

Prokažme dnešního dne úctu Kristovu křtu a řádně oslavme tento svátek.  

Usilujte o úplné očištění a očišťujte se. Vždyť z ničeho jiného se Bůh 

neraduje tolik jako z nápravy a spásy člověka, jemuž jsou určena všechna Boží 

slova a tajemství. Jako světlo hvězd světu buďte ostatním lidem živoucí silou 

stojíce jako dokonalá světla vedle onoho velikého světla, zaplaveni světlem 

nebeským, ozářeni čistěji a jasněji Trojicí, jejíž jeden paprsek vyzařující z 

jediného božství jste nyní částečně přijali v Kristu Ježíši, našem Pánu, jemuž buď 

sláva a moc na věčné věky. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 v Communiu kolem stolu 

 

Kalendárium 

1. ledna 2015 od 15,00 se v katedrálním chrámě sv. Vavřince koná slavnostní 

bohoslužba, při které přivítáme nový občanský rok a oslavíme slavnost Matky 

Boží Panny Marie.  

 

4. ledna 2015 od 17,00 se v katedrálním chrámě sv. Vavřince koná bohoslužba, 

při které se bude konat sbírka na pomoc syrským uprchlíkům. (Společně i se 

stejnou sbírkou z 26. prosince 2014 se celkem vybralo Kč 1.432,-) 

 

6. ledna 2015 od 18,00 se v rotundě Nalezení sv. Kříže koná bohoslužba 

tříkrálovským žehnání vody, křídly a kadidla. 

 

Událo se 

2. prosince po bohoslužbě od 19,00 v Communiu se konalo s Petrem Janem 

Vinšem adventní zamyšlení nad Biblí. Při tomto setkání jsme se zaměřili na Starý 

zákon a to konkrétně na knihu proroka Izajáše a hlas volajícího na poušti. 

 

7. prosince od 18,00 do Communia přišel za dětmi Mikuláš, a protože všechny 

naše děti jsou hodné a zlaté, tak dostali balíčky plné dobrot. I Mikuláš byl velmi 

spokojený, jak se děti naučili básničky, takže prý za rok přijde určitě znovu! 

 

9. prosince 2014 do 19,00 v Communiu bylo možné si pořádně popovídat s našim 

farářem a biskupem Dušanem. Tázajících přišlo dosti a společná řeč se našla 

snadno, takže jsme si takto vydrželi povídat vcelku dlouho a jen neradi jsme se 

opět rozcházeli do svých domovů. 

 

10. prosince od 13,00 u sv. Vavřince se konal předvánoční úklid. Sami jste 

během vánočních bohoslužeb v katedrálním chrámu mohli ocenit, jak byla naše 

snaha úspěšná. Ještě jednou děkujeme všem pomocníkům! 

 



 

Kalendář farní obce 

14. prosince 2014 od 15,00 v Communiu v proběhl 1. farní bazárek. Díky 

následnému odkoupení těchto donesených věcí se pro našeho bratra Honzu Tůmu 

vybralo skoro Kč 600,-. Děkujeme všem, kteří něco přinesli, a ještě větší díky 

těm, kteří si zase i něco odnesli! 

 

16. prosince po bohoslužbě od 19,00 v Communiu proběhlo další adventní 

zamyšlení nad Biblí s Petrem Janem Vinšem. Tentokrát jsme se na přípravu na 

příchod Pána koukali z úhlu Nového zákona. 

 

23. prosince po bohoslužbě jsme společně připravili rotundu Nalezení sv. Kříže 

na vánoční bohoslužby. Děkujeme všem pomocníkům! 

 

24. prosince ve 24,00 jsme se sešli v katedrálním chrámu sv. Vavřince, abychom 

společně oslavili narození našeho Pána. Za zpěvu koled a písní folkrockové 

kapely Fénix jsme mohli radovat ze zázraku tiché noci. 

 

26. prosince od 16,00 jsme se v katedrálním chrámu sv. Vavřince, konal koncert 

Mníšeckého chrámového sboru. Společně jsme pak i oslavili svátek sv. Štěpána 

při bohoslužbě od 17,00. 

 

28. prosince od 15,00 se konala poutní bohoslužba v kapli sv. Rodiny. Již 

tradičně byl bohoslužebný program doplněn hudebním vystoupením synka kněze 

Petra Tvrdka. 

 

PODĚKOVÁNÍ!!! 

Také bychom na tomto místě rádi poděkovali všem hlídačům betléma u sv. 

Vavřince za jejich statečnost a vytrvalost, kterou při svých službách 

prokázali v neútulném chladu, jenž jim byl v tu chvíli jejich společníkem. 

Toto velké díky patří farníkům Igorovi Osvaldovi, Michalu Nádvorníkovi, 

Vojtovi Kaplanovi, Ondrovi Kosnarovi, Michalu Merhautovi a Filipu 

Wallerovi. Také náš dík patří Vojtovi a Alici Starým a sestře Baroboře 

Herčíkové. 

 

Narozeniny v lednu slaví: 

Jan Křtitel Cýrek, Štěpán Eichler, Kateřina Hábová, Eva Havlová, Jaroslava 

Hrdličková, Vladimíra Valentina Lebová, Alena Mádlová, Věra Matušková, 

MUDr. Vladimír Němec, Tomáš Matyáš Pelc, Lucie Pivoňková, Lea Svobodová, 

Jan Válek. 

Přejeme hojnost Božího požehnání. 



 

Nedělní a sváteční čtení 

1.1. – Slavnost Matky Boží Panny Marie 
Nu 6,22-27 

Ž 67 

Ga 4,4-7 (Fp 2,5-11) 

L 2,15-21 

 

 Do nového roku vstupujeme s textem ze Starého zákona, který obsahuje 

tzv. Áronské požehnání. Toto požehnání obsahuje slova: „… ať Hospodin rozjasní 

nad tebou svou tvář a je ti milostiv…“. Co víc si člověk může přát a to nejen do 

nového roku, než aby nad ním Hospodin rozjasnil svou tvář. 

 Možná nás při tom napadají krásné představy o věčně slunných dnech 

plných dětského smíchu a vůně posekané trávy. Nebo v tom můžou někteří vidět 

příslib blahobytu, dobrého jídla a nikdy prázdné sklenice. Je toto však skutečně 

rozzářená tvář Boží nad námi? 

 To, že nám bude milostiv, neznamená, že v tomto roce ani v těch dalších 

už nikdy nezaprší, ani že budeme vyhrávat v každé loterii, ale že každý den bude 

s námi. V našich všednostech. V našem smíchu i pláči. Že naše srdce bude plné 

jeho láskou a my budeme k jeho obrazu. Věrní služebníci Páně, Boží děti a již 

nikdy otroky… 

 

 

4.1. – 2. neděle po Narození Páně 
Jr 31,7-14 (Sír 24,1-12) 

Ž 147 

Ef 1,3-14 

J 1,(1-9.)10-18 

 

 Jak neuvěřitelnou a nekonečnou milost nacházíme u našeho Otce 

v nebesích. To on si vyvolil nás a naše víra není jen odpovědí na slova evangelia. 

Naše víra je dar, který jsme od něho dostali v Kristu. Jakou všeobjímající láskou 

nás zahrnuje i přes všechny naše hříchy a nevěry. Jak nevděčnými syny a dcerami 

dokážeme být. Rozmazlení. Neposlušní. Věčně klopýtající. A on? Místo 

spravedlivého trestu nás vykoupil krví svého Syna. Nikdy nemůžeme splatit jeho 

milosrdenství a dobrotu. Nikdy nemůžeme dost děkovat za jeho přízeň, která trvá 

po všechny věky. 

 Děkuji, Bože, že sis vybral právě nás, že právě my, jsme mohli poznat 

tebe, že ti můžeme patřit, že nás neopouštíš, když my tě opouštíme… 

  

  



 

Nedělní a sváteční čtení 

6.1. – Slavnost Zjevení Páně 
Iz 60,1-6 

Ž 72 

Ef 3,1-12 

Mt 2,1-12 

 

 Občas přemýšlím, jak musely vypadat tváře tří králů, kteří přišli vedeni 

hvězdou hledat do Betléma židovského krále. Místo honosného paláce a luxusu, 

našli bezbranné nemluvě v chlívku na seně. A to nejcennější, co tam v tu chvíli 

bylo, byly dary, které sami přinesli. 

 Jak tento výjev musel kontrastovat se slovy proroka: „A ty Betléme v zemi 

judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde 

vévoda…“ A jak museli být asi zmateni jednáním Heroda, který ukládal dítěti o 

život. Nic slavného a velebného na jeho narození nebylo. Obyčejnost, chudoba a 

neútulnost, přesto však právě v tomto se ukázal Bůh ve své velikosti. Ve velikosti, 

před kterou i mudrci z východu poklekli, aby se poklonili tajemství tiché noci. 

Vždyť Bůh se stal člověkem, aby zachránil všechen lid. 

 

11.1. – Křtu Páně 
Gn 1,1-5 

Ž 29 

Sk 19,1-7 

Mk 1,4-11 

 

 „Čiňte pokání…“ vyzívá Jan Křtitel u Jordánu. Lidé se na příchod toho, 

kdo má přijít po něm skutečně připravovali, vyznávali své hříchy a nechávali se 

pokřtít. Jan Křtitel však mluví i tom, že jeho nástupce nebude křtít vodou, ale 

Duchem svatým. 

 I Pavel při svých cestách se ptá učedníků z Efezu, jak byli pokřtěni. Když 

se dozvěděl, že pouze křtem Jana, nechali na sebe vložit Pavlovy ruce a seslat na 

sebe Ducha svatého a najednou dostali prorocké dary. 

 My jsme možná při křtu či při biřmování nezačali mluvit jazyky, ani jsme 

neměli prorocká vidění, žádné velké divy se kolem nás neděly. Ale co uvnitř nás? 

Možná nám nad hlavami při biřmování nevyskákali ohnivé jazyky, ale že se 

nestalo nic, to neřekne asi nikdo z nás. 

 I my jsme přišli na pomyslný břeh Jordánu, vyznali své hříchy a vstoupili 

do vod, co měly smít vše staré a vystoupily jsme jako noví lidé. V srdci zažehl se 

plamen Ducha svatého a možná jsme mohli zaslechnout slova: „Ty jsi mé 

milované dítě, tebe jsem si vyvolil.“  



 

Nedělní a sváteční čtení 

18.1. – 2. neděle v mezidobí – Svatby v Káně 
1S 3,1-10(.11-20) 

Ž 139 

1K 6,12-20 

J 2,1-12 

 

 Svoboda, jak neuvěřitelná svoboda nám byla dána. Žádné otročení a 

ohnutá záda pod tíhou náboženských příkazů a nařízení. Nikdo nás nedrží na 

řemenu, nikdo nám nesvazuje ruce a nedusí nás za mřížemi víry. Vždyť „všechno 

je nám dovoleno“. 

 Ano, vše je nám dovoleno. Však ne vše nám prospívá, jak píše Pavel ve 

svém listě. Žádný výhružný prst shůry nemíří na nás, abychom se třásli před 

trestem Božím za každé klopýtnutí. Bůh sám dobře ví, že hříchem nejvíce ublížíme 

sami sobě. Proč na nás ještě sesílat pekelné ohně a odvracet svou tvář. Proč 

odvracet tvář od někoho, kdo se na vás stejně nedívá. 

 Spousta činů nám neprospěje. Necítíme se po nich líp. Neplácáme se za ně 

po rameni. Nepískáme si do kroku. To naše svědomí je vztyčeným prstem. To naše 

svědomí je zrcadlem, které do nás vložila láska Boží. A jen On je naším soudcem i 

osvobozovatelem. 

 Tak v tichu naslouchejte hlasu vlastnímu svědomí, který nám řekne, co vše 

je nám dovoleno a co nám neprospívá.   

 

25.1. – 3. neděle v mezidobí 
Jon 3,1-5.10 

Ž 62 (Ž 25) 

1K 7,29-31 

Mk 1,14-20 

 

 Dnešní starozákonní čtení nám představuje nejúspěšnějšího proroka 

Starého Zákona. Ano, slova Hospodinova, která hlásal v Ninive, se sice 

nenaplnila, ale byl to tak přesvědčivý ve svých prorockých výrocích, že Ninive se 

začalo kát a Bůh ho ušetřil. 

 Jak se asi musel Jonáš, služebník Hospodinův, ústa Hospodinova, musel 

cítit? Vím, jak bych se cítila já – podvedená. „Vždyť jsi, Pane, říkal, ještě čtyřicet 

dní a město bude vyvráceno. A teď? Jak teď vypadám já?“ 

 Co však by ukázalo velikost Boží? Krutý trest hříšných nebo odpuštění? 

Netrap se, Jonáši, který se schováváš v srdci každého z nás. Dobře jsi svou práci 

vykonal a mohl jsi být svědkem Božího milosrdenství! 



 

Ohlednutí za rokem 2014 

2. února od 17,00 jsme v katedrálním 

chrámu sv. Vavřince na Petříně oslavili 

svátek Uvedení Páně do chrámu. Při 

této příležitosti se již tradičně žehnali 

svíčky. Mimo to jsme mohli mít radost 

ještě z jedné milé věci. Právě tento den 

si vybrali manželé Osvaldovi pro to, 

aby svou měsíc starou dcerušku Elišku 

přivedli poprvé do kostela. 

 

 

 

 

5. března od 18,00 jsme v rotundě 

Nalezení sv. Kříže společnou účastí na 

bohoslužbě vstoupili do postní doby. 

Nechali jsme se poznačit popelem a 

s černými křížky na čele následně 

vyrazili k domovu. Již jen 40 dní a Pán 

vstane z mrtvých. 

 

 

 

 

 

 

 

17. dubna od 19,00 se na Zelený 

čtvrtek u sv. Vavřince konala 

eucharistická slavnost s mytím nohou. 

Na bohoslužbu navazovala getsemanské 

meditace. Od 21,00 se pak konala 

křížová cesta s ekumenickou účastí. 

 

 

 

 

 

 



 

Ohlednutí za rokem 2014 

19. dubna od 21,00 jsme společně 

oslavili Bílou sobotu u sv. Vavřince. 

Během vigilie byla biřmována Jana 

Peschková a po bohoslužbě jsme opět 

ještě příjemnou chvíli strávili 

povídáním a pojídáním jídla, které jsme 

přinesly na společné agapé. Tato oslava 

Kristova vzkříšení byla letos opravdu 

radostná a příjemná. Surrexit Christus! 

 

 

18. července od 18,00 jsme se již 

tradičně sešli kolem grilu na 

ordinariátní zahradě a užívali jsme si 

slunečné počasí, dobré jídlo a pití a 

příjemnou konverzaci. Do svých 

domovů jsme se rozešli asi hodinu 

před půlnocí a všichni jsme trávili 

ještě druhý den. 

 

 

 

 

10. srpna od 13,00 vyrazil průvod 

kejklířů a muzikantů od lanové dráhy 

na Petříně a tím byla zahájena 

Svatovavřinecká petřínská pouť! 

Vedle kostela bylo opět plno her pro 

děti a výtvarné dílny a dokonce přišel 

i kouzelník! Kapela Euphorica učila 

děti lidové písně a DS Studna zahrála 

dětem pohádku o Sindibádovi. Na 

bohoslužbě od 17 hodin jsme mohli 

přivítat do naší církevní rodiny 

nového bratra Honzu a k přijímání nám navíc z kůru zahrála kapela Dr. Max 

písničku Andělé, ke které napsal text náš biskup. Po bohoslužbě nás čekali ještě 

dva koncerty. Nejprve jsme si mohli poslechnout keltský šanson v podání Kachny 

a Zodiaca a hned po nich nám náš varhaník Vojta Starý představil svůj nový 

hudební projekt Blues Ob-session. Tím však již pouť sv. Vavřince skončila. 



 

Ohlednutí za rokem 2014 

18. září – 21. září byly dny, které i 

pro některé pražské farníky byly ve 

znamení starokatolického kongresu v 

Utrechtu. Čtyři dny plné společné 

modlitby, vzájemného mezinárodního 

poznávání a také kultury. Podrobnější 

reportáž si budete moci přečíst v 

Communiu a větší zmínka i s fotkami 

se nachází už i na webových 

stránkách. 

 

 

 

 

5. října od 17,00 jsme se sešli poněkud 

netradičně v katedrálním chrámu 

sv. Vavřince, kde jsme společně slavili 

bohoslužbu, při které jsme děkovali jak 

za letošní úrodu, tak jsme si nechali 

požehnat i domácí zvířátka. Mezi 

mazlíčky, kteří nám z(ne)příjemňují 

život byli kočky, psi, potkan i africký 

šnek. Ovšem nejvýznamnější částí 

bohoslužby byl křest malé 

Magdalénky. 

 

 

 

Půlnoční bohoslužba u sv. Vavřince 

 
 

 



 

Farní vyúčtování za měsíc prosinec 2014 

Příjmy: 

 

sbírky: .................................................................. 9 695,- 

příspěvky: .......................................................... 13 050,- 

sbírka Sýrie .......................................................... 1 432,- 

úrok ......................................................................... 315,- 

kasičky u sv. Vavřince ......................................... 3 103,- 

 

 

CELKEM: .......................................................... 27 595,- 

 

 

Výdaje: 

 

telefon: .................................................................... 616,- 

Communio (nájem) ................................................. 840,- 

Communio (služby) ................................................ 280,- 

poplatky účet ............................................................. 82,- 

el. rotunda ............................................................ 2 880,- 

el. communio ..................................................... 10 000,- 

varhaní doprovod ................................................. 2 250,- 

 

 

CELKEM: .......................................................... 16 951,- 

 

 

ROZDÍL: .......................................................... 10 644,- 
 

 

Běžný účet k 31.12.2014: ................................ 977 619,- 

Pokladna k 31.12.2014: ..................................... 36 704,- 

CELKEM: ................................................... 1 014 323,- 
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