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3. ročník / 7-8. číslo

Při křtu jsi přijal Ducha svatého,
ten ať tě posiluje pro službu, ke které jsi povolán...

Slovo úvodem
Drazí sourozenci v Kristu
letní neděle v liturgickém roce cyklu B jsou ve znamení Ježíšovy promluvy navazující
na zázračné nasycení, i ve znamení jejích důsledků, které znamenají podstatné
zmenšení okruhu jeho věrných. Ježíš totiž mluvil o tom, že to nejsou naše síly, co nás
přivádí k Bohu, ale právě naopak. Že je to Bůh, kdo nás z toho světa povolává. A
tehdy mnozí lidé od Ježíše odešli. Mnozí z těch, kteří se k němu třeba i po dlouhou
dobu hlásili, najednou ztratili chuť v tom pokračovat. Vlastně jim rozumím. Čekali, že
je Ježíš bude chválit za to, kolik toho pro něj udělali, kolik pro něj obětovali, jak
opustili všechno a šli za ním... Místo toho Mistr řekne: „…nikdo ke mně nemůže
přijít, není-li mu to dáno od Otce.“ Na místo pochvaly studená sprcha. Jako by Ježíš
řekl: „Ne vy jste se rozhodli jít za mnou, ale povolal vás Bůh. Nemáte se čím chlubit,
nemáte proč být na sebe pyšní. Můžete jen s vděčností děkovat Bohu, který vás
obdaroval a pro toto obdarování teď jdete za mnou.“ Tehdy mnozí udělali čelem vzad
a šli domů. „Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili“ o
tom napsal evangelista..
Ježíš se pak obrátil na své nejbližší. Neocenil, že zůstali, nepochválil je. Prostě se jen
svých dvanácti zeptal: "I vy chcete odejít?" Petr jako vždy odpověděl i za ostatní:
"Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života“.
Písmo je plné příběhů popisujících statečné učedníky jdoucí do vězení i na smrt
s vyznáním, že Ježíš je Pán a Spasitel, i příběhů o tom, jak se třásli strachy z toho, co
bude, jak s obavami hleděli do budoucnosti. Najdeme tu ale i situace, kdy člověk od
Ježíše odchází zklamán.
Takoví už jsme my lidé. Jsme stateční i plni strachu, přicházíme i odcházíme.
Vykoupení a povolaní, ale stále jen pomíjivá stvoření. A Ten, který má slova věčného
života, promlouvá i do naší pomíjivosti, do naší beznaděje, do nejistoty z toho co bude
dnes či zítra, co bude s námi, co bude s našimi blízkými, co bude s naší církví, s naší
zemí, s celým tímto světem – do všech těchto našich obav a nejistot zní hlas toho,
který má slova věčného života: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým
jménem, jsi můj.
Jsou prázdniny, doba dovolených, léto nás volá k opuštění všedních stereotypů,
k vykročení na cesty, kterými rozhodně nechodíme celý rok. Opouštíme město a
vyrážíme do přírody.
Neopouštějme Krista. Setkání s ním - ve svátosti, v modlitbě, v Písmu – přece není
ubíjející povinností, ale naopak povzbuzením, regenerací a načerpáním nových sil.
Ke komu bychom šli? On má slova věčného života!
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Požehnané letní dny!
+Dušan

Kalendář farní obce
Pravidelné bohoslužby
Neděle 800 – eucharistie byzantského ritu u sv. Máří Magdalény
Neděle 1000 - eucharistická slavnost u sv. Máří Magdalény
Neděle 1100 – eucharistická slavnost v angličtině u sv. Klimenta
Neděle 1700 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže
Úterý 1800 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže
Středa 800 - eucharistie byzantského ritu u sv. Máří Magdalény
Čtvrtek 1800 - eucharistická slavnost u sv. Rodiny
Pátek 1700 - eucharistická slavnost u sv. Vavřince
Událo se
19.6. - Svatovavřinecké petřínské léto proběhlo s vynikajícím programem,
špatným počasím a nevelkou návštěvností
4.7.. – přijal bratr jáhen Mgr. Petr Jan Vinš kněžské svěcení v katedrálním chrámu
sv. Vavřince
5.7. – slavil Petr Jan Vinš primici v rotundě Nalezení sv. Kříže
Kalendárium
PROGRAM SVATOVAVŘINECKÉ POUTI 9. SRPNA NA PETŘÍNĚ:
12 00-12 15- slavnostní průvod od lanovky
12 15-12 20- slavnostní zahájení MC Vavřincem (před kostelem)
12 20-15 45- program pro děti
(hry, soutěže, malování a zazní i kramářské písně)
15 45-16 30- Bezhlavý rytíř – pohádka
(hraje Loutkové divadlo při Sokolu Velké Popovice)
16 30-16 45- Zkřoví band (hudba nevšedního druhu a kulturní pilíř lidstva)
17 00-18 00- Eucharistická slavnost - celebruje biskup Dušan Hejbal
18 00-18 25- Zkřoví band (hudba nevšedního druhu a kulturní pilíř lidstva)
18 30-19 15- Kozlí muž – komedie del´ arte (hraje divadlo Studna)
19 20-20 30- nChant Jazz - koncert
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(jazzové zpěvohraní od kořínků ke konečkům)
20 30-20 45- Ohňová show - fakír

Nedělní čtení

5.7. - Svátek sv. Cyrila a Metoděje (14. neděle v mezidobí)
1.čtení: Iz 61,1-3a
Žalm 117
2.čtení: 2K 4,1-2.5-7
Evangelium L 10,1-9
Přiblížilo se k vám Boží království - to je poselství, na které vlastně každý člověk
čeká. Bůh je tu pro tebe, miluje tě a království, které přichází v Ježíši Kristu, ta
nová skutečnost života, se týká i tebe. To směli slyšet ve své mateřštině i naši
prapředkové díky slovanským apoštolům Cyrilu a Metodějovi. Jejich příklad je
svědectvím o tom, že slova Kristova evangelia je možno prožít beze zbytku i ve
svém vlastním životě.
Bože, jsi moudrý a dobrý.
Ty jsi poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje,
aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem.
Dej, ať také my vděčně přijímáme Tvé poselství
a řídíme se jím ve svém životě,
abychom dosáhli trvalé radosti

6.7. - Svátek sv. Jana a Jeronýma, mučedníků
1. čtení Mdr 3,1-9
Žalm: 31
2. čtení: 2 Tim2,8-133, 10-12
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Evangelium: J 15,20-21. 16,1-4
Je to vlastně divný úděl. Když vezmeme vážně Kristova slova a budeme konat
dobro a zvěstovat lidem spásu, budeme mít komplikovaný život. Nebudou nás mít
rádi. To proto, že Ježíš, vezmeme-li ho opravdu vážně, všude vyvolává nutnost
volby. A volba znamená rozdělení a to nejen světa, ale také Božího lidu. Ježíše se
nezmocnil nevěřící svět ale náboženské autority a samospravedlivě zbožní lidé.
Avšak ať čelíme smrti, věznění, šikaně, nenávisti - nikdy nejsme bez naděje, bez
jistoty. Proto slavíme svátek svatých Jana a Jeronýma, myslíme na to, jak dovršili
svůj život, a následujme je ve víře. Protože Ježíš Kristus je tentýž na počátku, v
době Husově a Jeronýmově, dnes, i na věky.
Věrný Bože,
dal jsi svatým Janu a Jeronýmovi odvahu,
aby vyznali Krista, milovali jeho pravdu
a tuto víru dosvědčovali až ke smrti.
Dej, ať jsme schopni vydat svědectví
o naději, že Tvoje pravda vítězí.
Tak ať následujeme Tvého Syna,
který v jednotě Ducha svatého s Tebou žije a působí na věky věků.

12. 7. - 15. neděle v mezidobí
1. čtení: 2. S 6,1-5.12b-19
Žalm: 24
2. čtení: Ef 1,3-14
Evangelium: Mk 6,14-29
Jak chutná bezmoc mocných, o tom vypráví příběh dnešního evangelia. Když si
tanečnice přeje Křtitelovu hlavu, král Herodes splní přísahu, aby všichni viděli,
jak velkou má moc. Ve skutečnosti se ale právě v té chvíli zachoval jako
bezmocná loutka. Proč? Protože mu místo Hospodina vládne obratná
manipulátora Herodias. I my si musíme někdy rozmyslet, jak budeme zacházet s
Božími posly.
Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
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Ty jsi nás vyvolil již před stvořením světa.
Ve své bohaté milosti jsi nám skrze Ježíše
daroval svobodu a odpuštění všech hříchů.
Dej, ať Tě chválíme celým svým životem a svědčíme o Tvé slávě.

19.7. – 16. neděle v mezidobí
1. čtení: 2. S 67, 1-14a
Žalm: 89,21-38
2. čtení: Ef 2, 11-22
Evangelium: Mk 6,30-34
Je doba prázdnin a dovolených. I Ježíš a učedníci chtěli prožít pár chvil oddechu.
Ale kvůli zástupům musí změnit plán. Je mu jich líto, protože jsou jako ovce bez
pastýře. I nám se to může stát – chtěli bychom být chvíli stranou ruchu, sami
s Pánem, ale někdo nás zrovna tehdy potřebuje a my musíme jít a posloužit mu.
Musíme z toho Božího ticha jít tam, kam nás Bůh posílá.
Bože, pastýři svého lidu,
Ty nás bloudící a rozptýlené shromažďuješ.
Přiveď nás zpět vždy, když nás naše omyly zavedou daleko od Tebe,
odejmi od nás všechnu bezradnost a všechen strach
a stále nás zahrnuj svým smilováním.

22. 7. - svátek sv. Máří Magdalény
1. čtení: Pís 3, 1-14a
Žalm: 63
(2. čtení: 2. K 5,14-17
Evangelium: J 20,1.11-18

6

Učedníci už všechno vzdali, už nikoho nehledají. Marie z Magdaly je naopak
příkladem, protože svého Pána hledá. Neví jak, ani kde, ale nevzdává to. Stačí
hledat a on nás osloví sám. Třeba ho budeme nejdřív pokládat za zahradníka, ale
on už se s námi domluví.
Bože, naše spáso,
Tvůj Syn vyvolil Marii z Magdaly,
aby jako první zvěstovala jeho vzkříšení učedníkům.
Dej i nám odvahu, abychom svědčili o něm
a jednou ho mohli spatřit tváří v tvář ve Tvé slávě:
Ježíše Krista, našeho bratra a Pána…

26.7. – 17. neděle v mezidobí
1. čtení: 2. S 11,1-15
Žalm: 14
2. čtení: Ef 3, 14-21
Evangelium: J 6,1-21
K zázračnému nasycení došlo v blízkosti židovských velikonoc. Ježíš, který sám
pro sebe odmítl proměnit kamení v chleby, tady pro hladové chleby rozmnoží.
Ježíš, který sám pro sebe odmítl bezpečí a úspěch, o velikonocích uzavře novou
smlouvu, kterou zpečetí obětí svého těla a své krve. To prožíváme v eucharistii.
Na ni Ježíš upozorňuje svým jednáním, když bere chléb, vzdává díky, rozdílí
ostatním a učedníci mu v tom pomáhají.
Štědrý Bože,
stvořil jsi nás pro sebe
a ve své lásce nám dáváš všechno, co potřebujeme.
Tvůj Syn Ježíš má moc nasytit náš hlad po pravdě,
po lásce, po štěstí a pokoji.
Dej, ať v něm stále více poznáváme Tvou lásku,
která přesahuje každé naše poznání.
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2.8.. – 18. neděle v mezidobí
1. čtení: 2. S 11,26-12,13a
Žalm: 51,3-14
2. čtení: Ef 4,1-16
Evangelium: J 6,24-35
Já jsem chléb života. To je víc než chléb, který po Ježíši chtěli lidé. Po chlebu
přijde znovu hlad. Chléb života nasycuje trvale, dává životu pevný základ a smysl.
Chléb života nám Ježíš připravil, když za nás za všecky dal svůj život, a tím nám
otevřel pramen dokonalého odpuštění. On je chléb života. A v tom je vyznání
církve od počátku. Přiznání se ke Kristu. Že v něm je základ celého našeho štěstí.
Láskyplný Bože,
Tvůj Syn sytí hladové
slovem pravdy a chlebem života.
Obnovuj nás ve své lásce
a dej, ať před Tebou žijeme ve svatosti a spravedlnosti jako noví lidé,

9. 8. - 19. neděle v mezidobí
Slavíme svátek sv. Vavřince, jáhna a mučeníka, patrona naší katedrály
1. čtení: Zj 12,10-12a (Mdr 3,1-9)
Žalm: 112
2. čtení: 2. K 9,6-10
Evangelium: J 15, 18-21 (J 12,24-26)
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Když posloucháme v evangeliu, kolik neporozumění, nepřátelství a bolesti
z různých stran přináší služba Kristu, neklademe si otázku: Má to vůbec cenu?
Nežene nás Ježíš do předem prohrané bitvy?
Bůh ale nežádá od člověka nějaké výjimečné kousky. Jen být v pravý čas na svém
místě a nezradit. Takový byl Vavřinec, jehož humor a vítězství nad lidskou
malostí dnes oslavujeme.
Bože, Ty jsi svatého Vavřince naplnil žárem své lásky,
aby věrně konal jáhenskou službu
a statečně překonával všechny útrapy při mučení.
Dej, ať k nám promlouvá příklad jeho odvahy,
ať milujeme to, co miloval on,
a zachováváme věrnost tomu, co on svým životem vyznával.

15.8. – Úmrtí Panny Marie
1. čtení: Zj 21,1-5a
Žalm: 45
2. čtení: 1. K 15,54-57
Evangelium: L 1,39-56
Svátek smrti matky Boží není svátek smutku z konce lidského života, ale svátek
radosti z jeho naplnění v Boží náruči. A k tomu opravdu není třeba pohádkového
oparu tělesného nanebevzetí. Jsme v rukou Božích a nepřestáváme v nich být ani
ve smrti, nepřestáváme v nich být nikdy. Nové nebe a nová země se týká každého
z nás, který podobně jako Maria vykročil cestou víry, která je cestou rizika a
přesto má v sobě jistotu v cíli, jímž je Bůh sám. Svátek Mariiny smrti je svátek
našich vlastních perspektiv.
Věčný Bože,
v den smrti Marie, Matky Tvého Syna,
Ti děkujeme za veliké věci, které jsi s ní učinil.
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A prosíme Tě:
až naše cesta dojde ke konci,
přijmi i nás do svého království,
abychom Tě ve společenství s Marií
chválili a velebili

16. 8. – 20. neděle v mezidobí
1. čtení: 1 Kr 2,10-12; 3,3-14
Žalm: 111
2. čtení: Ef 5,15-20
Evangelium: J 6, 51-58
"Mé tělo je skutečně pokrm a má krev je skutečně nápoj.." toto Ježíšovo
sebezjevení je vlastně větší zázrak než celé zázračné nasycení pěti tisíců lidí - tady
jde o víc: počtem i kvalitou. Co nám tím Ježíš zjevuje? Především to, že on sám je
původcem našeho života, garantem naší existence, nezbytným pokrmem, bez
něhož bychom zahynuli. Když slyšíme Boží slovo a přijímáme ho, uznáváme,
chápeme, souhlasíme. Ale při Eucharistii vstupujeme do silového pole jeho lásky.
Nás život a jeho život se vzájemně prostupují.
Bože, ve své lásce nám dáváš víc,
než si zasloužíme a než v co doufáme.
Dej nám srdce vnímavé pro bolesti tohoto světa,
abychom dokázali jít životem s moudrostí a odvahou,
rozeznávali znamení času a Tvé poselství pro naši současnost.
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23. 8. – 21. neděle v mezidobí
1. čtení: 1 Kr 8, (1.6.10-11) 22-30.41-43
Žalm: 84
2. čtení: Ef 6,10-20
Evangelium: J 6, 59-69
Tvrdá řeč, kdo to má poslouchat - to byla reakce některých Ježíšových učedníků
na jeho slova, že on sám je chlebem života. To na ně bylo příliš. A tak se sebrali,
zanadávali si a šli. Zklamal je. Ježíš prožívá odliv svých učedníků. Jakoby už tady
začalo poslední dějství, které vyvrcholí jeho utrpením. Jeho otázka „I vy chcete
odejít?“ patří i nám. Chceme odejít a nebo vyznáme: „Pane, ke komu bychom šli?
Ty máš slova věčného života“.
Bože, Otče svého lidu,
Tebe nepojmou nebesa nebes
a přesto se k nám skláníš
a ve svém Synu nám nabízíš cestu, pravdu a život.
Chraň nás před tím, abychom se v záplavě slov, která nás obklopují,
vzdávali Slova věčného života,
Ježíše Krista, který s Tebou a Duchem svatým
žije a život tvoří navěky.

30.8. – 22. neděle v mezidobí
1. čtení: Pís 2,8-13
Žalm: 45, 2-3.7-10
2. čtení: Jk 1, 17- 27
Evangelium: Mk 7, 1-8. 14-15.21-23
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Ježíš neodsuzuje farizeje proto, že by se jen přetvařovali, že by se ve chrámu
tvářili jako svatí ze zbožných obrázků a v nitru byli samá faleš, podlost, intriky a
zloba. Neodsuzuje je proto, že by se šplhali po zádech druhých, plazili se před
mocnými. To už je problém křesťanských farizeů. Ježíš jim vytýká, že téhle
náboženské smetánce nejde o milost Boží náruče, ale o právo, nárok na ni. Že ti
lidé jakoby chtěli podvést Boha, ale vlastně podvádí sami sebe. Je totiž snadnější
odlišovat se zbožnou pózou, než hořet ohněm Boží lásky. Lehčí je být farizejem…
Bože našeho života,
vyburcuj nás z našich jistot a stereotypů.
Dej, ať Tě nectíme pouze ústy,
nýbrž ať sloužíme Tobě a sobě navzájem s vynalézavostí a radostí.

Vyúčtování farních financí za červen 2009
PŘÍJMY
Sbírky: 3.586,Příspěvky: 500 ,Křtiny 2.000,Koncert
650,Celkem: 6.736,- Kč
VÝDAJE
svíčky, květiny: 805,Elektřina
2.480,Celkem:
3.285
STAV K 30. 6. 2009: 542.695,64 Kč
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