Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

březen 2009

3. ročník/3. číslo

Klaníme se Ti, pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět...

Slovo úvodem
Milí sourozenci v Kristu,
že postní doba je časem pokání, to už jsme všichni slyšeli mockrát. A pokání si
člověk naší doby představuje jako něco ponurého, něco, co je za trest. Na první
pohled se zdá, že takový obraz Boha nám podává náboženství. V bibli přece
najdeme hodně pasáží o tom, jak Bůh hrozí a trestá. To všechno má otřást
představou o tom, že Bůh je milý dobráček, který se spokojí s drobty našeho
volného času a nechá si všechno líbit. Ale přesto je tento pohled falešný. Bůh není
tyran, nelibuje si v našich otlačených kolenou, nepotřebuje vůbec naše modlitby a
posty, nechce, abychom 40 dní v roce něco předváděli, nebude tleskat našemu
postnímu divadlu. Nechce smrt hříšníka, ale jeho obrácení. A sám pro to dělá
úplně všechno.
Postní doba nás učí vzdát se všeho, co má nižší hodnotu než Boží láska. Půst
znamená něco opustit a udělat to rád. Opustit nejdřív své sobectví, osvobodit se od
zbytečností, zjednodušit a zduchovnit svůj život. K tomu je třeba odvahy, protože
půst je víc než nejíst maso nebo zjednodušit jídelníček na Popeleční středu a
Velký pátek. Půst je touha po novém životě a současně uvědomění si, že to, co
žiji, je zoufale málo.
Letošní březen prožijeme na cestě k velikonoční radosti. Budeme se znovu učit
vnímat, že Bůh je láska a odpuštění. A že my to odpuštění potřebujeme. A že On
chce člověka celého.
Důvěřuji lásce, která se pro mne všeho zřekla, i toho, čeho já se zříci nedokážu,
lásce, která šla i do ponížení, posměchu, na kříž.
V této víře, kterou nevlastním, ale ona se mnou bojuje o mne samého, v této víře
chci žít, v této víře poznávám, co platí pro můj čas i pro mou věčnost.
+Dušan
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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 ve středisku Communio (do 3.4.2009)
Událo se
17.2. – zasedání farní rady se zabývalo mj. odměňováním varhaníků,
hospodařením naší farní obce, přípravou velikonoc a letních kulturních akcí
25. 2.– jsme vstoupili do postní doby při eucharistii se svěcením popela a
udělováním popelce
Kalendárium
17.3. – přijde kazatel z ekumeny – tentokrát bratr farář Mgr. D. Mayer z CČSH
17. 3. – se koná zasedání farní rady
18.3. - se v kostele sv. Martina ve zdi v Praze bude konat ekumenická

bohoslužba, při níž vzpomeneme na bojovníky za lidská práva na Kubě.
Bohoslužba začíná v 18 hodin.
25.3. – konáme předvelikonoční úklid katedrálního chrámu od 10 hodin až do
večera
Srdečně vás zveme na výstavu Česká Bible v průběhu staletí. Vernisáž výstavy
se uskuteční dne 12.března 2009 od 17 hodin v Galerii Karolinum, Ovocný trh 5,
Praha 1. Výstava, která byla již k vidění v různých částech Evropy, naposledy v
Bruselu v rámci českého předsednictví Radě EU, potrvá do 12.dubna 2009.
Výstavu pořádá Společnost přátel Bible, zastoupená paní A.Kubíčkovou.
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Nedělní čtení
1.3. – 1. neděle postní
1. čtení: Gn 9, 8-17
Žalm: 25
2. čtení: 1 Pe 3, 18-22
Evangelium: Mk 1, 9-15
Prosme Pána o posilu v nadcházející postní době. Nechť nás podpírá svou silou v boji
proti Zlému, kterého on sám přemohl na poušti a definitivně nad ním zvítězil svým
křížem. Právě na kříži nám Ježíš daroval svobodu Božích dětí.
Děkujeme ti, Otče na nebi,
a oslavujeme tě skrze našeho Pána a bratra Ježíše Krista.
Neboť on zvítězil nad naším starým nepřítelem
a čtyřicetidenním postem na poušti začal svůj zápas:
Překonal pokušení a dal nám příklad, jak máme bojovat se zlem,
abychom směli slavit jeho velikonoční vítězství a měli účast na vzkříšení a věčném životě...

8.3. – 2. neděle postní
1. čtení: Gn 17, 1-7. 15-16
Žalm: 22
2. čtení: Ř 4, 13-25
Evangelium: Mk 9, 2-9
Bůh se k nám ve své velikosti umí sklonit a být nám vším: přítelem, bratrem, otcem i
matkou. Ježíše poslal pro nás a tak jako při jeho křtu v Jordánu i při proměnění na hoře
učedníky znovu utvrzuje: „Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ Ježíš jim na
hoře zjevil svou budoucí slávu, když před nimi stanul v záři.
Děkujeme ti, Otče na nebi,
a oslavujeme tě skrze našeho Pána a bratra Ježíše Krista.
Neboť on je tvůj milovaný Syn, v němž se nám zjevil smysl Zákona a Proroků.
Když připravoval učedníky na svou smrt,
ukázal se jim s Mojžíšem a Eliášem a zjevil jim svou slávu,
aby je poučil,že utrpením a smrtí se vstupuje do slávy vzkříšení...

15.3. – 3. neděle postní
1. čtení: Ex 20, 1-17
Žalm: 19
2. čtení: 1 K 1, 18-25
Evangelium: J 2, 13-22
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Co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh,
aby zahanbil silné. Kázat Krista ukřižovaného, dívat se na Kristův kříž jako na Boží moc a
vítězství, to je bláznovství pro Ježíše, skrze jehož kříž jdeme ke spáse.
Bože, dárce svobody a naděje:
zbavuješ nás strachu, úzkosti a pocitu ohrožení
a Tvůj Syn, ukřižovaný a vzkříšený,
je odpovědí na naše otázky a potřeby.
Daruj nám, které jsi křtem přijal za své děti,
abychom dokázali žít ze své víry
a svému okolí byli věrohodnými svědky o Tvé lásce.
Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a Duchem svatým žije a působí na věky věků.

19.3. – svátek Josefa z Nazaretu
1. čtení: 2 S 7, 4-5a. 12-14a.16
Žalm: 89
2. čtení: Ř 4,13.16-18.22
Evangelium: Mt 1, 16-24a nebo L 2, 41-51a
Josefa, o kterém se v Písmu svatém píše jako o spravedlivém, Bůh vyvolil a svěřil mu
pozemskou péči o svého Syna Ježíše. Josef dovedl ustoupit do pozadí, odevzdat se Bohu,
přijmout a plnit Jeho vůli. Josefova svatost spočívá právě v oddanosti Hospodinu.
Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
ty jsi vybral Josefa z rodu Davidova
a svěřil mu péči o svého Syna.
Pomoz nám zachovávat tvé slovo
a žít před tebou ve spravedlnosti.

22.3. – 4. neděle postní
1. čtení: Nu 21, 4-9
Žalm: 107
2. čtení: Ef 2, 1-10
Evangelium: J 3, 14-21
Světlo přišlo na svět v Ježíši Kristu. I když se dějí špatné věci, máme problémy a těžkosti,
můžeme se utíkat ke Kristu a přebývat v Jeho svatém Duchu, který nám byl dán jako
utěšitel, a který nám ukazuje cestu do Božího království.
Bože,
ty miluješ člověka
a konáš všechno pro naši záchranu.
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Dej, ať jsme otevřeni pro přijetí tvé pomoci.
Daruj nám správné vidění světa,
abychom ve svém životě nezabloudili,
a došli k cíli, jímž jsi ty sám.

25.3. – Slavnost Zvěstování Páně
1. čtení: Iz 7, 10-14
Žalm: 40
2. čtení: Žd 10, 4-10
Evangelium: L 1, 26b-38
Proč si Bůh vybral právě dívku z Nazaretu Marii, aby se z ní narodil Boží Syn? Proč si pro
tento svůj záměr nevybral někoho společensky vysoce postaveného? Boží činy jsou
mnohdy lidskému rozumu nepochopitelné. Bůh nehledí tak jako člověk, ale hledí do srdce.
A neustále překvapuje, i svým vítězstvím překvapil. Vždyť Ježíš neporazil Satana jako
hrdina, ale zubožený na kříži.
Bože svého lidu,
anděl zvěstoval Marii i nám,
že se tvůj Syn stane člověkem.
Naplň naše srdce svou milostí
a veď nás jeho utrpením a křížem ke slávě vzkříšení.

29.3. – 5. neděle postní
1. čtení: Jer 31, 31-34
Žalm: 51
2. čtení: Žd 5, 5-10
Evangelium: J 12, 20-33
Ježíš řekl, že kdo mu chce sloužit, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje ho. Kříž
si neseme všichni, je na nás, jestli ho poneseme sami a nebo s tím, který svým křížem
přemohl svět a vstoupil do Boží slávy – Ježíšem Kristem.
Náš nebeský Otče,
tvůj Syn se z lásky k nám vydal na smrt.
Dej, ať zůstáváme v jeho lásce a umíme z ní žít.
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Michaela Noe

Z listu Klementa I do Korintu:
Pohleďme na Kristovu krev a uvědomme si, jak je drahá jeho Otci, neboť byla
vylita pro naši spásu a přinesla milost pokání celému světu. Projděme všechna
lidská pokolení a poznáme, že pokolení za pokolením dával Hospodin možnost
pokání těm, kteří se chtěli k němu obrátit. Noe se stal hlasatelem pokání a ti, kdo
ho uposlechli, byli zachráněni. Jonáš ohlásil zkázu obyvatelům Ninive; ti se káli
ze svých hříchů a svými modlitbami Boha usmířili, a tak přestože nepatřili k
Božímu lidu, dostalo se jim spásy.
O pokání mluvili skrze Ducha svatého služebníci Boží milosti a sám Pán
veškerenstva pravil o pokání dokonce s přísahou: Jako že jsem živ, praví
Hospodin, nemám zalíbení v hříšníkově smrti, ale aby změnil své chování.'
A přidal výrok plný dobroty: Odvraťte se, dome izraelský, od své nepravosti.
Řekni synům mého lidu: Budou-li vaše hříchy sahat od země až do nebe a budouli červenější než purpur a černější než smuteční šat a vy se ke mně z celého srdce
obrátíte a řeknete: Otče!, vyslyším vás jako svůj svatý lid.
Protože tedy chce, aby všichni jeho milovaní měli účast na pokání, pevně tak
ustanovil svou všemohoucí vůlí.
Proto se podrobme jeho velebné a slavné vůli a padněme na kolena v prosbách o
jeho slitování a laskavost a odevzdejme se jeho milosrdenství a upusťme od
marného usilování a řevnivosti a závisti vedoucí k smrti.
Nuže, pokořme se, bratři, a odložme všecko: domýšlivost a nadutost, pošetilost i
hněvivost a čiňme, co je psáno; neboť Duch svatý praví: Ať se moudrý nechlubí
svou moudrostí, ať se silný nechlubí svou silou, ať se boháč nechlubí svým
bohatstvím. Kdo se chce chlubit, ať' se chlubí v Pánu, ať ho hledá a jedná podle
práva a spravedlnosti. A především buďme pamětliví slov Pána Ježíše, která
pronesl, když učil dobrotě a trpělivosti. Neboť zajisté řekl: Buďte milosrdní,
abyste došli milosrdenství; odpouštějte, aby bylo odpuštěno vám! Jak činíte, tak
bude činěno vám; jak dáváte, bude dáno vám; jak soudíte, tak budete souzeni; jak
laskaví jste, takové laskavosti dojdete; jakou měrou měříte, takovou bude
naměřeno vám.
Tímto příkazem a těmito pokyny se v pokoře posilujme, abychom žili poslušni
jeho svatých slov. Neboť svaté slovo praví: Na koho pohlédnu? Jen na
pokorného, tichého, plného úcty před mými slovy.
Poněvadž se nám tedy dostalo podílu na tolika velikých a slavných činech,
směřujme usilovně k pokoji, jenž nám byl od počátku dán za cíl; neztrácejme z očí
Otce a Stvořitele celého světa a držme se jeho velkolepých a nade vše bohatých
darů pokoje a jeho dobrodiní!
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Vyúčtování farních financí za leden 2009
PŘÍJMY
Sbírky: 3282,- Kč
Pokladničky sv. Vavřinec: 3.996,- Kč
Příspěvky: 365 ,Dar farní obci 1800,VÝDAJE
svíčky, uhlíky 1050,STAV K 31.1.2009: 498.123,-Kč
Prosíme ty, kteří ještě nezaplatili příspěvek za rok 2008, aby nezapomněli na svou
solidaritu s církví.
Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze.
Vydáno:1.3. 2009. Neprodejné.
Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: krizovatka@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz
© 2009

8

