Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

září 2009

3. ročník / 9. číslo

Svatovavřinecká pouť 2009

Slovo úvodem
Drazí sourozenci v Kristu
Prázdniny jsou pryč a s nimi nejspíše větší část naší dovolené, jestli ne celá.
Politická scéna prožívá ústavní krizi, my křesťané, aby nám to nebylo líto,
můžeme prožívat krizí víry nebo církevní identity.
Každý jsme v létě někde byli, a tak někomu v hlavě zní zpěvy z Taizé, jiný se
třeba naučil jódlovat.
Je září.
Když jsem byl malý, začínal jsem se právě těšit na Vánoce. Někomu to vydrží i do
dospělosti. Proč ne, člověk se asi pořád musí na něco těšit.
Na co nebo z čeho se těšíme?
Zkusme si na tuto otázku odpovědět…
Požehnané „babí léto“ Vám a všem Vašim drahým přeje
+Dušan

Kéž Bůh žehná zemi, na níž teď stojíš,
kéž Bůh žehná cestě, po níž teď jdeš,
kéž Bůh žehná cíli, pro nějž teď žiješ...
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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
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
26.7. – se konala poutní slavnost u sv. Máří Magdalény, která byla zakončena
bohatým pohoštěním.
9.8. - Svatovavřinecká petřínská pouť s pestrým doprovodným programem byla
již podruhé velmi úspěšná. Jejím vrcholem byla eucharistická slavnost se křtem
ve zcela zaplněné katedrále. Pouti se účastnil také křesťanský magazín
a obrazovou zprávu najdete na internetu:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562215600011-krestansky-magazin/

Kalendárium
20. 9. v 11 hodin - společná bohoslužba pražských starokatolíků a anglikánů
při příležitosti 9. výročí dohody, jíž se anglikánská obec stala obcí
starokatolickou, se koná v kostele sv. Klimenta v Klimentské ul. v Praze 1. Po
bohoslužbě bude piknik na nábřeží Vltavy. TENTO DEN NEBUDOU
V PRAZE JINÉ STAROKATOLICKÉ BOHOSLUŽBY!
DĚTSKÉ BOHOSLUŽBY, tedy spíše bohoslužby s programem pro děti, se
budou konat každou druhou neděli počínaje nedělí 13. září.
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Nedělní čtení
6. 9. – 23.neděle v mezidobí
1.čtení: Př 22,1-2. 8-9. 22-23
Žalm 125
2.čtení: Jk 2,1-10 (11-13)
Evangelium Mk 7,24-37
V evangeliu jsme slyšeli o uzdravení hluchoněmého a vlastně o uzdravení
hluchoněmé církve. Hluchá církev neslyší svého Pána a němá církev nic
nezvěstuje, protože je neschopna cokoli zvěstovat.
Když se nám zdá, že Bůh je hluchoněmý, většinou jsme hluchoněmí my. Ale i z
toho je cesta ven. I dnes Kristus uzdravuje a každý, kdo je uzdraven, stává se
schopným podávat zprávu o něm dál.
Živý Bože,
otevři náš sluch a rozvaž naše jazyky,
abychom naslouchali evangeliu Tvého Syna
a hlásali je dále ke Tvé cti a ke spáse světa.
13.9. – 24. neděle v mezidobí
1. čtení Př 1,20-33
Žalm: 19
2. čtení: Jk 3,1-12
Evangelium: Mk 8,27-38
Petr se postavil proti Božímu plánu. Je zvláštní a úděsné, že pokušitel k člověku
přichází v podobě přítele, který to s námi „myslí dobře“ a chce nás ochránit před
rizikem. To je nejrafinovanější útok toho Zlého. Ani prosebný hlas lásky nesmí
umlčet přikazující hlas Boží.
Ježíšova cesta je náročná a chce od člověka, který za ním jde, pevné rozhodnutí.
Nesmí na něm nic měnit ani riziko ztráty lidských vztahů, zdraví nebo dokonce
života.
Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
Tvůj Syn se za nás dobrovolně vydal a prošel trpkou cestou ponížení.
Když nás trápí nouze a utrpení a otázky po smyslu zůstávají bez odpovědi,
dej nám trpělivost a jistotu...

14.9. - Povýšení svatého Kříže
1. čtení: Nu 21,4b-9
Žalm: 78
2. čtení: Fp 2,6-11
Evangelium: J 3,13-17
Každoroční svátek povýšení sv. Kříže je výzvou, aby i naše víra dozrála v
pochopení Kristova kříže, který také často vstupuje do našeho života, a který
máme ochotně nést - protože podle Kristových slov je to jediná cesta k budoucí
slávě. Starozákonní znamení záchrany - měděný had, který uzdravoval trestané
nespokojence skrze pouhý pohled, je předobrazem Krista na kříži. Jakoby už starý
Izrael slyšel: tvůj hřích je přibit na dřevo, vše je odpuštěno, můžeš žít, nemusíš se
bát. Stačí pouhý pohled víry. Bůh sám v kříži bere naše věci do svých rukou.
Bože, který trpíš spolu s námi,
Ty jsi vydal svého Syna do bídy světa
a do surových rukou těch, kteří se považovali za spravedlivé.
On nám svou smrtí na kříži přinesl spásu a život.
Otevři naše srdce pro jeho lásku, aby nás naplňovala
a abychom se jí drželi v životě i ve smrti.
20.9. - 25. neděle v mezidobí
1. čtení: Př 31,10-31
Žalm: 1
2. čtení: Jk 3,13-4,3.7-8a
Evangelium: Mk 9,30-37
Učedníci se asi báli jeden před druhým přiznat, že ty Ježíšovy řeči o jeho smrti
jsou jim cizí a že je nechápou. A tak raději vedli řeč o tom, kdo z nich je největší.
V církvi to pak zdomácnělo a tak se dnes bojuje ne o to, kdo dřív poslouží tomu či
onomu potřebnému, ale o to, kdo má či nemá jurisdikci, kdo smí a kdo nesmí
reprezentovat Boží milosrdenství, a píší se veledůležité pamflety o tom, kdo je
pravá církev, kdo je taky ještě trochu církev a kdo vůbec není církev. Prostě lidé
hledí vzhůru, zatímco Hospodin shlíží do propasti, Hospodin sestupuje, zatímco
jeho služebníci šplhají výš a výš.
Z pohledu světa, ve kterém žijeme, je veliký ten, kdo má úspěch, štěstí a peníze.
Diktuje G7. Z tohoto pohledu Ježíš prohrál. Ke své královské moci se hlásí v
momentě, kdy je to směšné, jeho vláda začíná na kříži a vládne jen těm, kdo ho
chtějí uznat. Svou vůli nevnucuje. A přece je Pán. A v jeho království platí jiné
zákony, jiné posty a jiné hodnoty. A také jiní lidé...

Bože míru a lásky,
odstraň z našich srdcí všechny zlé myšlenky a přání.
Učiň z nás nástroje svého pokoje,
aby vyrostla setba Tvé spravedlnosti a svět byl obnoven v Kristu...
27.9. – 26. neděle v mezidobí
1. čtení: Est 7,1-6.9-10; 9,20-22
Žalm: 124
2. čtení: Jk 5,13-20
Evangelium: Mk 9,38-50
I nám samotným se často stává, že cítíme nepřítele tam, kde je člověk prostě
jenom jiný než jsme my, ačkoliv Ježíš je nejen velkorysý a tolerantní, ale dokonce
sjednocuje protiklady.
Chceme-li se více podobat Kristu, je třeba si ten jeho pokojný výrok „Kdo není
proti mně, je se mnou...“ nejen připomínat, ale začít mu opravdu věřit. A pokud
mě něco opravdu pohoršuje, pak je na místě radikální chirurgický řez. Ovšem na
vlastní duši, ne na bližním.
Bože,
Tvá láska přesahuje hranice církví
a Tvůj Syn nás vede ke vzájemnému porozumění.
Dej nám víru, která otevře naše srdce pro všechny lidi,
i pro ty, kdo smýšlí a věří jinak než my.
Dej nám ochotu naslouchat a schopnost vzájemně se obohacovat.
Dej nám milost sebekritiky a pokání,ať nikomu nestojíme v cestě k Tobě.
28. 9. – sv. Václava, mučedníka
1. čtení: Mdr 6,9-21
Žalm: 1.Pa 29
2. čtení: 1Pe 1,3-6. 2,21b-24
Evangelium: Mt 16,24-27
Je Václavova svatozář něčím, co se dá přijmout, a nebo patří do říše spících
blanických rytířů? Nebylo by lepší nechat Václava jen světské historii, která ho
zařadí do kategorie nezralých a nepřizpůsobivých snílků, kteří to přece logicky
prohrají? Co si myslet o člověku, který nejen jde do konfliktu s mentalitou
společnosti, ale svou cestou do Boleslavi si jde pro smrt?
Liturgie Václavův postoj duchovní převahy charakterizuje slovy: přemáhat zlo
dobrem a usilovat o pokoj. Ano Václav, který přijímá pozvání do Boleslavi,

riskuje svou křesťanskou koncepcí smíru a pokoje - a to je typický svatováclavský
postoj: postoj člověka, který je si vědom své pravdy a spravedlnosti a neuhne. To
je lidská seberealizace v Božím plánu, která se projevuje přijetím kříže bez
uhýbání.
Nebeský Otče,
Ty jsi nám na knížeti Václavovi ukázal, jak usilovat o nastolení Tvého pokoje.
Dej, ať podle jeho vzoru žijeme moudře
a spravedlivě a přemáháme zlo dobrem.
29.9. – 17. Božích andělů
1. čtení: Da 7,9-10. 13-14 (nebo Zj 12,7-12a)
Žalm: 138
Evangelium: J 1, 47-51
Kdo je to anděl? Boží posel z biblických příběhů, který doprovází, chrání,
uzdravuje a přináší dobré zprávy? Baculaté děťátko se zakrslými křidélky?
Postava z pohádek? Podivný kýč z reklamního plakátu nabízející zboží?
Andělé biblických textů často nemívají jména a není ani přesně popsáno, jak
vypadají. Není podstatné, abychom je znali a abychom věděli, jak vypadají.
Podstatné je, co dělají. Andělé biblických příběhů jsou vždy spojeni s konkrétní
situací, s Bohem a člověkem. Andělé jsou celým svým bytím Boží služebníci
a poslové, kteří slouží při uskutečňování Božích záměrů, duchovní a nesmrtelné
bytosti, mající rozum a vůli. Anděl je v první řadě název úkolu (sv. Augustin)
Bože, tvůrce vesmíru,
Ty od věčnosti moudře vládneš všemu, co jsi stvořil,
a v dějinách spásy jsi vyvolil anděly za posly své svaté vůle.
Dej, ať v našem pozemském životě cítíme sounáležitost s nimi,
ať Ti stejně jako oni sloužíme a bez ustání Tě chválíme.

Vyúčtování farních financí za červenec a srpen 2009
PŘÍJMY:
Sbírky: 8.078,Příspěvky: 2.000 ,Křtiny:
2.000,Kasičky sv. Vavřinec: 870,Celkem: 12.948,- Kč
VÝDAJE:
svíčky, květiny, agape: 3.335,Sbírka na IBK: 5.000,Odvod cír. Příspěvku: 5.293,Nájem Communio: 6.636,Vyúčtování Svatovavřineckého léta a pouti: 18.558,Celkem:
38.822,- Kč
STAV K 31. 8. 2009: 523.476,96 Kč
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