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3. ročník/2. číslo

Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře,
Tvá láska září nám v temnotách...

Slovo úvodem
Milí sourozenci v Kristu,
není to tak úplně dávno, co bývalo v socialistických, tedy přísně ateistických
kalendářích dne 2. února jedno jediné jméno – Hromnice. Přišlo mi to legrační. Jako
školní dítě jsem si představoval, jak můj spolužák, totálně sekularizovaný pionýr
Novotný, až bude jednou veliký, dá třeba své dceři jméno Hromnice, protože nebude
vědět, že jde vlastně o křesťanský svátek. Hromnice Novotná, to by byl fór, skoro
lepší než Popelec Hadimrška v jednom filmu pro pamětníky… Novotný se mi pak
ztratil z dohledu, takže jen Bůh ví, jak to dopadlo. Možná své holčičce dal jméno
Pětiletka nebo Vítězný únor…
Ano, od Hromnic k Popelci nás vede únor, měsíc, který prý má název podle ledových
ker, které se touto dobou na řekách začínaly lámat a ponořovat (tedy unořovat) pod
vodu… od jesliček na práh postní doby, skoro až ke kříži.
Světlo k osvícení národů, které vítá Simeon v malém Ježíšovi a mečem probodnutá
duše, kterou předpovídá šestinedělce Marii, ještě vánočně zářící světlo požehnaných
svící a popel kterým znamenáme svá čela, k sobě přece patří stejně jako dřevo jeslí a
dřevo kříže. Únor je měsíc zkratky, třeba i proto je nejkratším měsícem v roce.
Není to tak dávno, co býval v domácnostech vánoční stromeček až do Hromnic,
dnešní stromečky už dávno skončily u popelnic. A je to tady zase – Hromnice a
Popelec.
Prosme Pána, ať světlo jeho vtělení září i v hromobití všedních, popelavě šedých dní
našeho života, a ať nás dovede ke slávě vzkříšení.
Světlo Kristovo! Sláva tobě, Pane...
+Dušan

2

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 ve středisku Communio
Událo se
11.1. – se v katedrálním chrámu sv. Vavřince konalo farní shromáždění
25-31. 1. – se v Karlíku u Prahy konalo zasedání Mezinárodní biskupské
konference
včetně setkání evropských starokatolických a anglikánských biskupů
Kalendárium
4. 2.– se v Praze na biskupském ordinariátu sejde synodní rada na svém prvním
letošním zasedání
25.2. – Popeleční středa – bohoslužba se svěcením popela a udělováním popelce
bude v rotundě Nalezení sv. Kříže v 18 hodin
27.2. – se koná v rotundě Nalezení sv. Kříže v 17 hodin kající bohoslužba se
svátostí smíření
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Nedělní čtení
1. 2. – 4. neděle v mezidobí
1. čtení: Dt 18,15-20
Žalm 111
2. čtení: 1.K 8,1-13
Evangelium: Mk 1,21-28
Je to trochu pokušení vidět v Ježíšově chování demonstraci jeho božství, takovou
jednoduchou teofanii. Jenže ta dobrá zpráva pro člověka není ideová výpověď o Ježíšově
statutu na nebesích, ale o jeho roli tady na zemi. Když Ježíš uzdravuje, dává tím najevo, že
Bůh chce zdravý svět a zdravé, šťastné lidi. A že se to dá uskutečnit. A že Božím cílem je
vykoupený, zachráněný svět a lidé, kteří mají zkušenost se hříchem a smrtí definitivně za
sebou. Když Ježíš uzdravuje, je to znamení budoucnosti. A ta budoucnost se začíná otvírat
každému, kdo se otevře Božímu působení.
Bože a Otče Ježíše Krista,
svému Synu jsi dal plnou moc
zvěstovat slova věčného života,
před nimiž ustupuje zlo a lidské trápení.
Otevři naše uši a naše srdce,
abychom přijali Tvé poselství a podle něj žili…

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
1. čtení: Mal. 3.1-4
Žalm 24
2. čtení: 1.Žd 2,14-18
Evangelium: Lk 2.22-40
Po pastýřích – lidech na okraji společnosti a mudrcích – pohanech vedených hvězdou jako
třetí v pořadí vítají Božího Syna zbožní lidé – Simeon a Anna. Možná je to proto, že první
budou poslední a poslední první. Ale hlavně proto, že Bůh, který nám přišel v Ježíši Kristu
na pomoc, nás má všechny stejně rád. Že Boží dítě ruší všechny společenské i náboženské
rozdíly a zve nás do společenství, které smíme viditelně prožívat v eucharistii.
Bože, Otče světla,
Ježíš, Tvůj Syn, byl dnes přinesen do chrámu
jako ten, který Ti patří,
a Simeon s Annou ho poznali jako pravé světlo.
S hořícími svícemi v rukou Tě prosíme:
Zažeň všechnu temnotu z našich srdcí
a učiň z nás svědky Tvého světla…
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8. 2. – 5. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 40, 21-31
Žalm 147, 1-11
2. čtení: 1.K 9,16-23
Evangelium: Mk 1,29-39
Petrova tchyně leží v horečkách. Ježíš ji bere za ruku a pozvedá ji. A všechno je zase
v pořádku. Tohle je asi nejkratší Ježíšův zázrak.
Podat ruku někomu, kdo je na dně, to už samo je něco, co pozvedá, co uzdravuje, co
pomáhá. Takového rychlého a malého zázraku jsme schopni také (určitě i vůči tchyním)...
Bože, Ty jsi silný a mocný.
Pohleď na naši bezmocnost.
Ty znáš všechno, co nás tíží a omezuje naše možnosti.
Pozvedej nás a napřimuj
ve jménu svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista…

15. 2. – 6. neděle v mezidobí
1. čtení: 2 Kr 5,1-14
Žalm 30
2. čtení: 1.K 9,24-27
Evangelium: Mk 1,40-45
Žádný rabi by se nepřiblížil k malomocnému. Ježíš se ho dotýká. Dotýká se samoty,
nejhroznější lidské bídy, dotýká se smrti. V tom doteku přichází do světa zatracených,
opuštěných a odepsaných Boží láska. Když Ježíš vysvobozuje, nedělá to s nadhledem
božské elegance, ale s nasazením sama sebe.
Otče veškeré útěchy,
Tvůj Syn uzdravoval nemocné a dával jejich životu nový smysl.
Ve svém slitování pohleď na všechny trpící na tomto světě,
vysvoboď je ze samoty a trpkosti a daruj jim spásu a život.

22. 2. – 7. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 43,18-25
Žalm 41
2. čtení: 2.K 1,18-22
Evangelium: Mk 2,1-12
Ježíš viděl víru těch, kteří k němu přinesli svého ochrnulého přítele.Ta víra je apelem na
jeho srdce. Oni měli víru a tím nemocnému pomohli.
Když je nám bídně, mysleme na víru svých bratří a sester ve společenství církve, pusťme
je do svých problémů a opírejme se o jejich víru. A taky naopak: Svou vírou podpírejme
své přátele a ukazujme jim cestu k tomu, který jim může pomoci.
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Bože, tvůrce všeho nového,
Ty jsi nám svou spásu nejen přislíbil,
ale dal jsi nám již nyní podíl
na životě ve svém svatém Duchu.
Osvoboď nás ode všeho, co nás ochromuje
a brání nám ubírat se dál k plnosti Tvého života.

25. 2. – Popeleční středa
1. čtení: Jl 2, 1-2.12-17 nebo Iz 58,1-12
Žalm 51
2. čtení: 2.K 5, 20b-6,10
Evangelium: Mt 6,1-6.16-21
Víra dává člověku úžasnou svobodu od sebe samotného i od soudu ostatních. Podstatné je
jak mě vidí Bůh. Ježíš říká: "tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí." Člověk, zbavený
všech vnějších obalů a masek, postící se sám od sebe, se dostane do Boží blízkosti a
konečně má nárok: na půst, na Boží lásku i na sebe sama.
Dnešním dnem startujeme k návratu, někam před bod X, kde se to zadrhlo a my jsme
nabrali falešný směr. A ten popel, kterým si poznamenáváme svoje čela, je symbol
něčeho, co se děje v našich srdcích: Čiňte pokání a věřte evangeliu!
Bože slitování a odpuštění,
neopouštěj nás v těchto dnech pokání.
Buď s námi ve svém Duchu, který uzdravuje,
abychom připravili svá srdce na cestu,
kterou nám ukázal Tvůj Syn…
Dh
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Vyúčtování farních financí 2008
PŘÍJMY
Sbírky:
rotunda sv. Kříže: 43 567,00 Kč
katedrála sv. Vavřince: 16 428,00 Kč
Celkem: 59 995,00 Kč
Příspěvky: 28 členů obce: 30 544 ,Další: (sbírky v kasičkách, pronájem, dary církvi za svatbu, křest, pohřeb atd.)
18 541,Celkem: 109 080,00 Kč
VÝDAJE
(svíčky, květiny, žárovky, adventní věnec, křestní roušky, hromničky)
12 786,50 Kč
(káva po mši, svatovavřinecké léto, pout sv. Vavřince, farní grilování, dík za
úrodu, velikonoční agape)
18 423,50 Kč
(sbírka na IBK a odvod příspěvku církví)
12 057,00 Kč
elektřina, vedení účtu
7 881,00 Kč
Celkem: 51 148,00 Kč
(nájemné Communio, elektřina a telefon: 55 112,00 Kč – pokryto z daru mimo
farní pokladnu)
ZŮSTATEK: 57 932,00 Kč
STAV K 31.12.2008:
pokladna: 39 773,50 Kč
účet: 450 084,78 Kč
celkem489 858,28 Kč
Prosíme ty, kteří ještě nezaplatili příspěvek za rok 2008, aby nezapomněli na svou
solidaritu s církví.
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Půlnoční eucharistická slavnost 2008

Svátek Křtu Páně 2009

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze.
Vydáno: 25.1. 2009. Neprodejné.
Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: krizovatka@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz
© 2009

8

