Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

květen 2010

4. ročník / 5. číslo

Sešli svého Ducha a obnov tvář země...

Slovo úvodem
Milí sourozenci v Kristu,
velikonoční doba spěje ke svému naplnění, před námi jsou svátky
Nanebevstoupení Páně a Seslání Ducha svatého. Někteří z nás přijmou ve svátosti
biřmování pečeť daru Ducha, kterého Kristus přislíbil své církvi. Jeho dary
působí, že člověk ochotně následuje Boží vnuknutí.
„Vyliji svého Ducha na každé tělo“, předpovídá starozákonní prorok Joel ve 3.
kapitole svého proroctví. To je zaslíbení převratného tvůrčího zásahu Stvořitele
do lidského rodu. Bůh dává svou tvůrčí moc, kus sebe sama, úplně každému.
V historii starozákonního lidu dostávali Ducha Božího jen vybraní jedinci.
Padesátý den po Kristově vzkříšení se Duch svatý rozlévá na celé lidstvo. Ten
zázrak porozumění, radosti a víry se stal a děje. Žijeme ve věku Ducha svatého.
On přichází znovu a znovu, přes všechny naše nedostatky.
Někdy máme pocit, že žijeme ve věku hmoty, a že víc než Duch nás obklopují
splašky. Nebojme se. Bůh vylil svého Ducha na každé tělo – je ho dostatek pro
každého, nikdo není předem vyloučen. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se
zachrání. Každý…
Není to moc jednoduché? Tak lacino přijít ke spáse?
Kdykoli se zvěstuje evangelium, naráží přece na různé překážky v nás, v našich
srdcích, v našich myslích. ANO, ALE, říkáme si. A každý máme svoje obranné
mechanizmy a nemusí to být jen tělo, svět a ďábel, co nám překáží otevřít se
naplno.
Mluvíme-li o Duchu svatém, mluvíme o Boží moci přicházející do naší bezmoci.
Vylití Ducha Svatého je příchod Boha k nám v takové moci, že člověk nemusí
splnit nějaké předpisy, aby mohl být spasen. Bůh sám se rozhodl přiblížit se
k nám. Nečeká někde ve výšinách, až by se vyšplháme k Němu. Kajícímu lotru
stačilo ke spáse pár slov důvěry: „Vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého
království“.
Když nás Duch svatý přivede k tomu, že přijmeme vysvobození, které nám Bůh
v Ježíši Kristu připravil, změní se celý náš život. Začneme myslet, rozhodovat se a
žít v nové situaci, která nastala Kristovou obětí a vzkříšením.
Takže, až budeme mít víc naděje, než bychom čekali, až dostaneme víc sil k
dobrému slovu nebo skutku, než bychom odhadovali, až kolem Kristova stolu
budeme cítit, že to, co se tu děje je víc než se dá popsat a vyslovit, pak můžeme
vědět že to opravdu není jen tak. Že Letnice neskončily.
Váš
+Dušan
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30. mezinárodní starokatolický kongres
Jistě se k Vám již dostaly propagační materiály na 30. mezinárodní starokatolický
kongres. V nich uvedené ceny vycházejí v přepočtu včetně dopravy na asi 9 000
Kč na osobu, což není na naše poměry jistě příliš lákavé.
Díky dobrodinci, který nemá být jmenován, je možno účast starokatolíků z ČR na
kongres subvencovat tak, že účastnící budou platit pouze 3 000 Kč „all inclusive“!
Prakticky to znamená, že se nepodávají přihlášky přímo do Curychu, jak je to
uvedeno v propagačních matriálech, ale na ústředí naší církve (Petr Brzobohatý a
Josef König). K 1. červenci se předpokládá složení zálohy 1 000 Kč, zbytek je
splatný při odjezdu.
Společný odjezd má být v brzkých ranních hodinách 9.8.2010 z Prahy, návrat do
Prahy 13.8.2010 pozdě večer nebo v noci.
Organizování dopravy, noclehů atd. je dosti komplikovaná záležitost a proto je
žádoucí přihlásit se co nejdříve, a to mailem: stkat@starokatolici.cz nebo poštou.

Kalendář farní obce
Pravidelné bohoslužby
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
Každý čtvrtek od 19 hodin se v Communiu koná SETKÁNÍ NAD BIBLÍ.
Událo se
Při velikonoční vigilii 3. dubna v katedrálním chrámu sv. Vavřince přijalo svatý
křest sedm křtěnců, šest z nich bylo současně biřmováno.
29. dubna uplynulo 20 let od Synody obnovy.
Zahrádka kolem rotundy od té doby co se o ní stará sestra Věrka Boldišová už
nepřipomíná šumavský Boubín, jak tomu bylo před tím. To, že tam rostou
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květiny, kterými se dá ozdobit i oltář, to, že keře dostávají tvar keřů i to, že
přibývají okrasné rostliny, je výsledek Věrčiny práce. Po pondělí 26. dubna, ale
naše zahrádka jen září. Poděkování za to patří sestře Věrce i těm nemnoha z nás,
kteří jí pomáhali. My ostatní se můžeme jen kochat (možná i trochu stydět).
Kalendárium
22. 5. v 18. hodin se bude konat v chrámu Matky Boží před Týnem ekumenická
svatodušní vigilie.
Na slavnost Seslání Ducha svatého v neděli 23. 5. bude bohoslužba s biřmováním
v 17 hodin v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně.
Brzy začne oprava fasády na katedrálním chrámu
Podle sdělení prováděcí firmy brzy začne poslední etapa oprav venkovního pláště
našeho katedrálního chrámu, které financuje Magistrát hl. m. Prahy. Barva fasády
a technologie je určována Pražským ústavem památkové péče.

Nedělní a sváteční čtení
2.5. - 5. neděle velikonoční
1.čtení: Sk 11,1-18
Žalm: 148
2.čtení: Zj. 21,1-6
Evangelium: J 13,31-35
„Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“. Než Ježíš tahle slova pronese,
mluví o Boží slávě. Boží sláva nebývá patrná v momentech, kdy by ji člověk
hledal (jako obdobu slávy lidské). Slyšeli jsme, že Ježíš právě ve chvíli, kdy
zrádce Jidáš vstal od poslední večeře, aby ho zradil říká: “Nyní je tedy oslaven
Syn člověka.” Právě v okamžiku zrady, nouze, lidského selhání a pádu. Byla noc.
Zlo už se tvářilo vítězně. Jenže právě tehdy byl oslaven Syn člověka a Bůh byl
oslaven v něm. I tohle nás učí Velikonoce: že když je Bůh blízko, vidíme někdy
leda tmu. A že když jsme v koncích, je nám Bůh nejblíž.
Bože, náš Otče,
Ty jsi nás vykoupil skrze svého Syna a ujal se nás jako svých milovaných dětí.
Pohleď na všechny, kdo věří v Krista,
a dej, ať ve spojení s Tebou najdou pravou svobodu.
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3.5. – Nalezení sv. Kříže
1.čtení: Zj 5,6-12
Žalm: 118
Evangelium: L 24,35-48
Jako bychom byli vtaženi do vesmírné liturgie k oslavě vykoupení, tak zní ty
verše Janovy apokalypsy. A středem, kolem nějž se všechno točí a k němuž
všechno směřuje, je Beránek. A celý svět, celý vesmír se jednou připojí k písni na
oslavu Beránka, který setřel rozdíly mezi národy, rasami a jazyky. Ten chvalozpěv
oslavuje Krista, který zvítězil na kříži.
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.
9.5. - 6. neděle velikonoční
1.čtení: Sk 16,9-15
Žalm: 67
2.čtení: Zj. 21,10. 22,1-5
Evangelium: J 14,23-29
Ježíš odchází. Jeho vzkříšení znamená bytí s Otcem. Ale církev nesmí zůstat a
nezůstává sama. Proto přislibuje Ducha svatého, který způsobí, že Ježíš Kristus
přestává být někým z vnějšku, někým z historie. A svůj pokoj zanechává všem,
kteří ho milují a tvoří ho v každém, v němž si s Otcem a Duchem dělá svůj
příbytek.
Bože všeho života,
celým srdcem se radujeme ze vzkříšení Tvého Syna.
Dej, ať velikonoční tajemství,které v těchto padesáti dnech slavíme,
ovlivní a změní celý náš život.
13.5. – Nanebevstoupení Páně
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1.čtení: Sk 1,1-11
Žalm: 47
2. čtení: Ef 1,15-23
Evangelium: L 24,44-53
Ježíš mizí a učedníci zírají za ním. Stále hledí jako kdyby je tam něco přitahovalo,
jako by chtěli ještě něco zahlédnout. Už není co, ale jejich oči by chtěly
proniknout skrze mraky. Prohlédnout tajemství, které se snad za nimi ukrývá.
Mužové v bílém je musí probudit a odkázat do patřičných mezí (stejně jako před
čtyřiceti dny ženy u hrobu). Musí je vrátit zpátky do reality, na zem. Co tu stojíte
a hledíte k nebi?
Věčný Bože,
v Nanebevstoupení svého Syna
jsi povýšil každého člověka a prokázal jeho hodnotu.
Daruj nám pevnou důvěru,
že i my jsme povoláni ke slávě, do které nás předešel Kristus…
16.5. - 7. neděle velikonoční
1.čtení: Sk 16,16-34
Žalm: 97,1-12
2.čtení: Zj. 22, 12-14.16-17.20-21
Evangelium: J 17,20-26
Celá Ježíšova velekněžská modlitba, která vrcholí v dnešním evangeliu, je
jakýmsi paralelním textem Janova prologu: je v ní tajemství vtělení, nenávist
temnot vůči světlu, jednota i tajemství poznání Ježíšovy věčné slávy. Ježíš se
rozloučil se svými nejbližšími, a teď ještě musí mluvit s Otcem. On, který nás
naučil se opravdově modlit, se modlí za nás a s námi.
Bože, náš Otče,
oslavením svého Syna jsi porušil hranice mezi světem tam a tady,
mezi nebem a zemí, mezi časem a věčností.
Dej, ať s ním překonáme všechny hranice a překážky a žijeme z jeho Ducha.
23.5. – Seslání Ducha svatého
1.čtení: Sk 2,1-21 (Ez 37,1-14)
Žalm: 104
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2.čtení: Ř 8, 14-17
Evangelium: J 14,8-17
Každý z nás má nad svou hlavou neviditelný plamínek, který může ukazovat cestu
těm druhým a každý z nás je poslán, aby vyřídil všem tu zprávu, které zase bude
každý rozumět: Tenhle bolavý a neurotický svět může uzdravit jen Bůh, kterého
nám zjevil Ježíš, Bůh, který nepřichází s bičem, ale s láskou.
Veliký Bože,
promlouváš k nám ve znamení bouře a ohně.
Sešli svého Ducha do našich životů
a ohněm své moudrosti prolom úzké hranice našeho myšlení.
30.5. – Nejsvětější Trojice
1.čtení: Př 8, 1-4. 22-31
Žalm: 8
2.čtení: Ř 5,1-5
Evangelium: J 16,12-15
Slavíme-li svátek Nejsvětější. Trojice po Vánocích, Velikonocích a Letnicích, pak
vlastně jen rekapitulujeme to, co jsme během tohoto období prožili. Výchozím
bodem je náš vztah k Ježíši Kristu, našemu Vykupiteli. To je střed křesťanské víry
a odtud se rozbíhají paprsky ke dvěma dalším osobám Trojice - k Otci v nebesích,
který ho poslal, a k Duchu svatému, který ho mezi námi připomíná a oslavuje; ke
skutečnosti stvoření a ke skutečnosti posvěcení, k domovu v nebesích a ke službě
na zemi. A to vše s vírou, že Bůh Izraele nezůstal kdesi nad nebesy, že Ježíš je víc
než jen Boží muž a Duch svatý je víc než nějaký bezejmenný proud božské
energie.
Bože, stvořiteli nebe a země, Ty jsi Pánem vesmíru.
Ve svém Synu Ježíši Kristu jsi s námi sdílel náš život i naši smrt.
Tvůj Duch žije v nás a udržuje nás při životě.
Dej, ať Tvá láska, Tvé přátelství a Tvé smilování získají prostor v našem životě.
Ať přijde Tvé království.

Farní vyúčtování za měsíc duben 2010
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Příjmy:
sbírky rotunda:
sbírky sv. Vavřinec:
sbírky celkem:
kasičky – sv. Vavřinec
CELKEM

2.717,4.950,7.667,4.035,
11.702,-

Výdaje:
zahradní set 2x:
agape:
květiny, svíčky:
telefon:
CELKEM:

4.557,1.686,659,1.190,8.092,-

ROZDÍL:

+3.610,-

Stav účtu k 30.4.2010: 640.759,Stav pokladny:
42.681,CELKEM:

683.440,-
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