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Bože, náš Otče,
Tvá láska přivedla Tvého Syna mezi nás lidi.
V něm jsi nás pozval a stále zveš k životu, který nekončí.
Chceme vnímat znamení času a vědět, že přichází.
Prosíme Tě, dej nám bdělost a vytrvalost
a také radost z toho, že naše spása se blíží v něm,
v Ježíši Kristu, našem Pánu a bratru,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí navěky.
Amen

2. ročník/12.

Slovo úvodem
Milé sestry, milí bratři,
mívám pravidelné problémy psát se značným předstihem pastýřské listy, a
obhajuji to tím, že jako věrný syn církve hluboce vnímám akcenty liturgického
roku jen tehdy, když jsou na místě, a nenechám se ani ovlivnit tím, že můj život se
s liturgickým rokem míjí někdy víc než ten občanský – ostatně koho zajímá, že
„škaredá středa“ může být někdy pátkem a temnota Velkého pátku se může prožít
i na Štědrý den.
„Jdi do Tesca“ poradil mi kdosi, „tam prožiješ vánoční atmosféru už v říjnu“. Tak
jsem šel. A uvědomil jsem si, že je mi sice z duše protivné to anticipované
„dudlajdudlajdudlajdá“, ale že i tenhle humorný jev má v sobě vlastně hlubokou
výpověď o zkušenosti bezpečně zakopané v hlubinách lidských duší. Není vlastně
to naše horečnaté shánění dárků a dobrot, mytí oken v mrazu, uklízení a zdobení
příbytků svědectvím o tom, že se něco stalo, něco důležitého, něco, co změnilo
běh světa a my to tušíme, hledáme a nechceme propást aspoň jeden jediný večer
v roce? Že Bůh o Vánocích přišel k člověku tak blízko, že se jeho láska rozplynula
v našem lidství, aby tam už navždy zůstala - jako touha, jako pocit, jako dětský
vánoční sen? Že je tady a zůstává?
Freddie Mercury, už sám diagnostikovaný HIV+, ve své slavné písni kdysi zpíval
„my make up may be flaking - můj make up se začíná odlupovat“. Možná to byla
svým způsobem prorocká vize. „But my smile still stays on“, pokračuje Mercury,
„ale můj úsměv stále zůstává“. Ten úsměv pod vrstvou odlupujícího se make upu,
je úsměvem Dítěte v jeslích, které nám ho přineslo, úsměvem Boha s lidskou
tváří. Otevřené dveře do chléva, který se změnil na útulný pokojíček, dveře, které
smíme každoročně otevírat, o tom svědčí.
Otvírejme je s vírou, že za nimi najdeme Toho, který nepřichází do pokoje, ale
pokoj přináší. A přináší naději, že lidský život má smysl, není zbytečný. Má cenu
jej žít.
Požehnaný Advent a Vánoce!
+Dušan
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STAROKATOLICKÉ VÁNOCE 2008–2009 V
PRAZE
KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV. VAVŘINCE NA PETŘÍNĚ:
Štědrý den 24.12. ve 24,00
půlnoční eucharistická slavnost s koledami a hudbou folkrockové skupiny Fénix
Svátek sv. Štěpána 26.12.
v 15,00 koncert koled – Zkřoví band
v 16,00 eucharistická slavnost
Nový rok – 1.1.2009 v 15,00
eucharistická slavnost s koledami
neděle 4. 1. v 17,00
eucharistická slavnost s koledami
Svátek Křtu Páně – neděle 11.1. v 17,00
eucharistická slavnost
Originální kovový betlém Jaroslava Válka denně přístupný.
ROTUNDA NALEZENÍ SV. KŘÍŽE NA STARÉM MĚSTĚ:
Hod Boží vánoční 25.12. v 17,00
eucharistická slavnost s koledami
úterý 30.12. v 18,00
eucharistická slavnost s nešporami
středa 31.12. v 17,00
eucharistická slavnost s poděkováním za uplynulý rok
Slavnost Zjevení Páně – úterý 6.1. v 18,00
eucharistická slavnost s koledami
KAPLE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY U ČECHOVA MOSTU:
Vánoční vigilie 24.12. ve 21,00 eucharistická slavnost
Svátek sv. Rodiny - neděle 28.12. v 10,00 eucharistická slavnost
Neděle 4.1. v 10,00 -eucharistická slavnost
Svátek Křtu Páně – neděle 11.1. v 10,00 eucharistická slavnost
KAPLE SV. RODINY POD NUSELSKÝMI SCHODY:
Štědrý den 24.12. v 15,00 eucharistická slavnost vánoční vigilie
Hod Boží vánoční 25.12. v 9,00 eucharistická slavnost s koledami
Svátek svaté Rodiny - neděle 28.12. v 15,00 poutní bohoslužba
Nový rok.1.1. v 18,00 eucharistická slavnost
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Kalendář farní obce

Pravidelné bohoslužby
Neděle 1000 - eucharistická slavnost u sv. Máří Magdalény
Neděle 1100 – eucharistie byzantského ritu u sv. Máří Magdalény
Neděle 1100 – eucharistická slavnost v angličtině u sv. Klimenta
Neděle 1700 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže
Pondělí 1800 - večerní modlitba u sv. Kříže
Úterý 1800 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže
Čtvrtek 1800 - eucharistická slavnost u sv. Rodiny
Pátek 1700 - eucharistická slavnost (až do vymalování Communia)
v katedrálním chrámu sv. Vavřince

Událo se
5.-8.11 – v Praze zasedala Mezinárodní starokatolická liturgická komise
18.11. – zasedala farní rada a zabývala se zejména přípravou vánočních bohoslužeb a akcí
29.11. - ? – probíhá malování a úklid střediska Communio
Od 1.12. se ruší středeční bohoslužba v rotundě Nalezení sv. Kříže

Kalendárium
9. 12. – navštíví naši farní obec skupina věřících ze Západní Wirginie
12. 12. – od 12 hodin se bude konat úklid v katedrálním chrámu sv. Vavřince
14.12. – bude biskupská vizitace u sv. Máří Magdalény

Výzva
Hledáme dobrovolníky na služby u betléma u sv. Vavřince od 25.12 08do 4.1.09 v době
od 11 do 16 hodin. Kontakt: 224319528 nebo osobně u bratra biskupa nebo pracovníků
ordinariátu

Nedělní čtení
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30. 11. – 1. neděle adventní
1. čtení: Iz 64,1-9
Žalm 80
2. čtení: 1K 1,3-9
Evangelium: Mk 13,24-37
Jsme hlína v Hospodinových rukou. Nechme se jím přetvářet do podoby Ježíše Krista,
který nám byl dán a bude nám oporou až do konce.
Živý Bože, přijď, abys nás spasil.
Vysvoboď nás z moci zla a hříchu
a pomoz nám vyjít vstříc Kristu cestou spravedlnosti,
aby nás našel bdící, až znovu přijde. Amen

7. 12. – 2. neděle adventní
1. čtení: Iz 40,1-11
Žalm 85,2-3.9-14
2. čtení: 2.P3,8-15a
Evangelium: Mk 1,1-8.
Tak jako Jan Křtitel, předpovězen pro-rokem Izajášem a nazývaný hlas volajícího na
poušti, mějme v sobě touhu připravovat cestu Páně a vyrovnat mu stezky. Sebe umenšovat, aby Kristus mohl růst.
Svatý a silný Bože,
probuď nás k tomu, abychom ti sloužili s otevřeným srdcem.
Nedovol, aby nám každodenní úkoly a starosti bránily jít
vstříc tvému Synu Ježíši Kristu. Amen

14. 12. – 3. neděle adventní
1. čtení: Iz 61,1-4.8-11
Žalm 126
2. čtení: 1.Te5,16-24
Evangelium: J 1, 6-8. 19-28
Držme se slov apoštola Pavla: radujme se, modleme se bez ustání, v každé situaci děkujme, neboť je to Boží vůle pro náš život. Plamen Ducha nezhášejme a prorockými dary nepohrdejme. Otevírejme se působení Ducha svatého. Všecko zkoumejme, dobrého se držme
a zlého zřekněme.
Dobrý Otče,
radujeme se, že je naše spása blízko stejně jako svátky Narození tvého Syna.
Naplň nás světlem jeho příchodu, které proniká každou temnotou,
a dej nám trpělivost, důvěru a pevnou víru v jeho spásu. Amen
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21. 12. – 4. neděle adventní
1. čtení: 2S 7, 1-11.16
Žalm: 89
2. čtení: Ř 16, 25-27
Evangelium: Lk 1, 26-38
Maria byla první, kdo přijal Ježíše Krista. Byla to její svobodná vůle a oddanost Bohu,
díky které dokázala andělovi říct: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého
slova.“ Následujme Matku Boží v její otevřenosti pro Boží Slovo.
Dobrý Bože,
z andělova zvěstování jsme poznali, že se tvůj Syn stal člověkem.
Prosíme tě: naplň nás svou milostí,
abychom skrze jeho umučení a smrt dospěli ke slávě vzkříšení. Amen

25. 12. –Slavnost Narození Páně - noc
1. čtení: Iz 9,1-6
Žalm 96
2. čtení: Tit 2,11-14
Evangelium: L 2,1-14
Veliké světlo smíme vidět ve tmách našeho života. Bůh se stal člověkem, abychom my
mohli být více lidmi. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem. Bůh v nich má
zalíbení. Bůh v nás má zalíbení!
Bože, původce všeho života,
v této svaté noci nám zazářil jas Tvého božského světla
a my jsme poznali, že se Tvůj Syn pro naši spásu stal člověkem.
Dej, abychom toto tajemství ve víře přijali a uchovali,
dokud jednou nespatříme jeho nezahalenou slávu. Amen

25. 12. –Slavnost Narození Páně - den
1. čtení: Iz 52, 7-10
Žalm 98
2. čtení: Žd 1, 1-4
Evangelium: J 1, 1-14
„Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Tato Ježíšova výzva značí, že
máme usilovat o co největší přiblížení se Bohu už v pozemském životě. Ježíš v tomto
našem úsilí stojí věrně při nás. Vždyť byl poslán jako pravé světlo a těm, kteří ho přijali,
dal moc stát se Božími dětmi.
Bože,
ty jsi nás lidi zázračně stvořil k svému obrazu a ještě zázračněji nás obnovil.
Dej nám podíl na božství svého Syna, který se stal člověkem, jako jsme my. Amen
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28.12. – Svátek svaté Rodiny
1. čtení: Iz 49, 1-6
Žalm 139
2. čtení: Sk 13, 22-26
Evangelium: L 1, 57-66
Maria a Josef byli poslušni Božímu slovu, přijali Krista a dali mu i lidské teplo a zázemí.
Jak stojí v Písmu: „my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.“
Bože, tvůj Syn nám byl podobný ve všem a tak se stal i členem lidské rodiny.
Dej nám sílu, ať svůj pozemský domov naplňujeme láskou,
a jednou nás přijmi do nebeského domova. Amen

31.12.. – Poděkování za uplynulý občanský rok
1. čtení: Kaz 3, 1-13
Žalm 96
2. čtení: Zj 21, 1-6a
Evangelium: Mt 25, 31-46
Prosme Pána, ať za dary, které nám dal, dokážeme nejen děkovat, ale také jimi sloužit
ostatním. Ježíš nám dal příklad, který máme následovat.
Bože, náš Otče,
tvůj Syn se stal jedním z nás a ukázal nám cestu života.
Dej, ať stejně jako on
tvou dobrotu a milosrdenství předáváme dál.Amen

Michaela Noe Švestková

Farní pokladna za listopad
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Sbírky:

rotunda Nalezení sv. Kříže:
2.967.50 Kč
sv. Vavřinec: 0,- Kč
Příspěvky: 1.234,- Kč

Výdaje:

Elektřina v rotundě: 2.300,- Kč
Žárovky: 686,- Kč
Telefonní linka: 1144,50 Kč

To znamená:
Příjmy:

4 201,50 Kč

Výdaje:

-4 130,50 Kč

Výsledek hospodaření: +71,-

Kč
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