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... jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí.
A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."
Zj 21,3b-4

Slovo úvodem
Drazí sourozenci v Kristu,
vůči těm, kdo nás předešli branou smrti, se cítíme být většinou dlužníky. Neudělali
jsme pro ně dost, nebyli jsme jim dost vděční, nestačili jsme dokončit něco, co
jsme vůči nim začali… Smrt, i když je třeba očekávaná, je vždy jakýmsi
přerušením dialogu, který je často dialogem lásky. A naše modlitby, květiny,
svíčky a vzpomínky naznačují, jak rádi bychom ve své lásce dořekli to, co jsme v
našich vztazích nestihli do chvíle, než je přerušila smrt..
Památka zemřelých je výrazem víry, že naše modlitba za ně má smysl, protože
Bůh není Bohem mrtvých, ale Bohem živých a smrt není konec, nýbrž jen fáze
lidského života. Důvodem našich modliteb je láska, která je silnější než smrt,
protože Kristus ve své lásce k nám lidem smrt přemohl.
Památka zemřelých je tedy také dnem naděje, dnem nepřerušených vztahů s těmi,
kteří mezi námi sice již nejsou, ale přesto k nám patří, a my věříme, že se s nimi
shledáme na věčnosti.
Sv. Augustin napsal:
„Slyšeli jsme, Pane, o tvém milosrdenství,
žes neučinil smrt a ani se nekocháš v zatracení umírajících.
A proto, tě, Pane, prosíme:
nedopouštěj tomu, cos neučinil panovat nad tvorem, kterého jsi učinil.
Truchlíš-li nad zatracením, co ti brání, Pane, který můžeš všechno,
aby ses navždy neradoval nad naší spásou?... “

Požehnaný listopad!
+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
Každý třetí čtvrtek v měsíci 1900 – modlitební setkání u sv. Kříže
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Pátek 1700 - eucharistická slavnost u sv. Vavřince do konce listopadu.
Událo se
30.9. – proběhl pod vedením sestry Věry Boldišové úklid zahrádky kolem rotundy
11.10. – jsme v rotundě Nalezení sv. Kříže oslavili spolu s dětmi Den díků za
úrodu
11.10. – sbírka pro Filipíny v naší farnosti vynesla 8.500,- Kč
20.10. – se konalo zasedání farní rady
23. 10 – se konalo v Praze setkání presbyteria.
28.10. – jsme se zúčastnili ekumenické pouti Modlitba za domov pod horou Říp
Kalendárium

8.11. se po bohoslužbě v 17 hodin v rotundě Nalezení sv. Kříže bude
konat farní shromáždění
29.11. zahájíme nový církevní rok. Při bohoslužbě v rotundě v 17 hodin bude
požehnán adventní věnec jakož i věnce pro Vaše domovy, které si můžete přinést
s sebou.
DĚTSKÉ BOHOSLUŽBY, tedy spíše bohoslužby s programem pro děti, se
konají každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci, kromě neděle 8. 11.

Nedělní a sváteční čtení
1.11. – Slavnost všech svatých (31. neděle v mezidobí)
1. čtení: Mdr 3, 1-9 (Iz 25, 6-9)
Žalm: 24
2. čtení: Zj 21,1-6a
Evangelium: J 11.32-44
Svatí. Jejich prostřednictvím chtěl Bůh světu něco sdělit, něco o své lásce, něco o
tom, že lze být plně člověkem a přitom patřit nebi. Jsou nám blízcí. Jsou mezi
nimi naši křestní patroni, naši krajané, mnozí z našich předků, současníků. Do
tohoto velikého zástupu Božích přátel patří nejen ti, kdo už jsou u Boha, ale
patříme tam i my, kteří se snažíme žít v Božím přátelství, i ti, kterým do této
blaženosti jen něco schází... V každém z nás je zárodek budoucího světce, je v nás
svatost, jen je třeba s ní umět zacházet.
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Svatý, věčný Bože,
přijal jsi nás do společenství svých svatých,
kteří na všech místech a v každém čase velebí Tvé jméno.
Dej, ať s vděčností poznáváme, že jsme částí nekonečných sborů věřících,
že nás s nimi spojuje jediná víra v Tebe a také radost,
že Tě jednou spolu s nimi uvidíme tváří v tvář.

2. 11. – Památka zemřelých
1.čtení: Mdr 3, 1-9 (2 Mak 12,43-46)
Žalm 116
2.čtení: Ř 8,14-23
Evangelium Mt 25, 31-46
Ježíš k nám přichází v konkrétních lidech a v konkrétních situacích. Kritériem,
podle něhož budeme souzeni, je služba bližním. To není podobenství, ale
proroctví – a na pravici stojí ti, kdo takovou lásku měli a rozdávali. Na levici
nejsou žádní vrazi a lupiči, nic tak výrazně zlého neudělali, jen si prostě
nevšímali, jen žili jenom pro sebe. Nejsou souzeni za to, co udělali, ale za to, co
neudělali. V tomto čase čekání je Kristus bezmocný... stejně jako my před faktem
smrti.
Bože všeho života,
věříme a vyznáváme, že jsi svého Syna vzkřísil z mrtvých jako prvního.
Posiluj naši naději,
že vzkřísíš k věčnému životu i naše sestry a bratry stejně jako nás,
a že se u Tebe všichni znovu setkáme.

8. 11. – 32. neděle v mezidobí
1. čtení: Rt 3,1-5
Žalm: 127
2. čtení: Žd 9,24-28
Evangelium: Mk 12,38-44
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Ani Ježíš, který vyhnal z chrámu obchodníky, neznevažoval chrámovou sbírku. A
dokonce si sedl naproti a tu akci, která tam probíhala, komentoval. A dal najevo,
že viděl člověka, který měl opravdovou a nepředstíranou lásku k Bohu. Protože
taková láska udělala z chudé vdovy opravdu svobodného člověka, dokonce tak
svobodného a odvážného, že není svázán obavou o vlastní budoucnost.
Milosrdný Bože,
před Tebou není nikdo malý a zbytečný.
Jsi blízko všem, kdo trpí nouzí a jsou utiskováni.
Pomoz nám, abychom se navzájem o všechno dělili
a ujímali se slabých,
abychom tak dál předávali dar Tvé lásky...
.
15. 11. – 33. neděle v mezidobí
1. čtení: 1S 1,4-20
Žalm: 1S 2,1-10
2. čtení Žd 10,11-14
Evangelium: Mk 13,1-8
Neděste se! Nebojte se! Ať se vaše srdce nechvěje úzkostí! Typické novozákonní
výzvy. A je dobře, že existují. Znakem dnešního člověka je úzkost a strach a tyhle
věci mají svojí vlastní optiku. Dokáží ochromit rozum a vůli, dokáží probudit
hrozné afekty a člověk propadá panice. Lidé se stále něčeho a o něco bojí a pod
tlakem toho strachu jednají. Ježíš ale zná Otce a jeho lásku, ví že ani chaos
nemůže zmařit Boží plány s člověkem. V jeho rukou jsme a nic se nám nemůže
stát. V jeho rukou jsme, až se za několik generací zcela vytratí naše památka,
všechno naše úsilí, touha po lidské lásce, kterou nenalézáme a nebo spíš ztrácíme,
budeme v jeho lásce.
Bože, náš stvořiteli,
u Tebe je možné víc, než si dokážeme představit.
Tvé životodárné Slovo nikdy nepomine,
stejně jako zákon lásky, který jsi vepsal do našich srdcí.
Dej, ať kráčíme vstříc Tvému Synu s důvěrou a radostí,
dokud opět nepřijde ve slávě
On, který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí na věky věků.
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22. 11. – Neděle opětného příchodu Páně (34. v mezidobí)
1. čtení: 2S 23,1-7
Žalm: 132,1-12
2. čtení Zj 1,4b-8
Evangelium: J 18,33-37
Ten zvláštní rozhovor Ježíše s Pilátem je svědectvím o jeho království. Ježíš nikdy
neodmítl královský titul. Odmítl ďábelskou nabídku stát se světským králem a
kdykoliv ho lidé chtěli takovým králem prohlásit, utíká do samoty. Jeho království
není z tohoto světa. Jeho království je pravdou, odpuštěním a smířením, které
potřebujeme ke spáse. On je pravda, která vysvobozuje. Pravda o světě a jeho
dějinách, o jeho vládcích i žebrácích, pravda o každém z nás.
Bože, náš Otče,
Tvůj Syn, povýšený ke Tvé pravici,
je alfou a omegou, začátkem a koncem.
Zažeň všechny ničivé síly,
vyveď nás z temnoty
a doveď nás do svého království spravedlnosti, lásky a pokoje...
29. 11. – 1. neděle adventní (začíná nový církevní rok)
1. čtení: Jr 33,14-16
Žalm: 25,1-10
2. čtení 1Te 3,9-13
Evangelium: L 21,25-36
Evangelium líčící apokalyptická průvodní znamení Kristova druhého příchodu
mluví o úzkosti. Tu přece každý z nás zná. Ale právě proto tu zní Kristova slova:
Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Vzpřimte se a
zdvihněte hlavu – to není troubení k ústupu a návod ke strachu. Každá situace v
sobě skrývá Boží výzvu a také dnešní situace je nabitá nadějí. I to je naše adventní
šance.
Živý Bože, přijď, abys nás spasil!
Vysvoboď nás z moci zla a hříchu
a pomoz nám vyjít vstříc Kristu cestou spravedlnosti,
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aby nás našel bdící, až znovu přijde
- Ježíš, náš Pán a bratr,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí navěky.

30. 11. – sv. Ondřeje, apoštola
1. čtení: Ř 10,9-18
Žalm: 19
Evangelium: Mt 4,18-22
Boží slovo, slovo, které posílá Pán, přichází k člověku, aby ho zasáhlo v
nejskrytějších místech jeho nitra. Zmocňuje se ho a dává mu nové poslání. Ondřej
byl rybářem, pocházel z Galilejské Betsaidy a patřil mezi učedníky Jana Křtitele.
Když poznal Ježíše, tak to líčí Jan, přivedl k němu i svého mladšího bratra Šimona
Petra. Podle tradice zemřel mučednickou smrtí roku 60 v Achaji – přivázán na
kříž ve tvaru X.
Bože, příteli lidstva,
Ondřej bez váhání následoval volání Tvého Syna
a vzal s sebou svého bratra Šimona Petra.
Dej i nám sílu, následovat Ježíše Krista bez váhání
a přivádět k němu jiné.
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Vyúčtování farních financí za říjen 2009
PŘÍJMY
Sbírky:
10 228,Koncert sv. Vavřinec: 700 ,Celkem:
10 928
VÝDAJE
Sbírka Filipiny:
telefon
varhaník
Celkem:

8 500,1 080,3 000,12 580

STAV K 30.10. 2009: 525 089,24 Kč
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