Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve
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Pane Ježíši Kriste,
chválil jsi jako blažené ty, kdo naslouchají Božímu slovu a následují je.
Upevňuj naši víru, abychom tak jako Maria plnili Tvou vůli....

Slovo úvodem
K svátku Narození Panny Marie
Drazí sourozenci v Kristu,
Simone de Beauvoir ve své knize Druhé pohlaví říká, že nikdo se nenarodí ženou. Rodí se
pouze jako příslušnice ženského pohlaví a ženou se stává podle modelů a hodnot, které
nabízí civilizace. V křesťanském světě po mnoho staletí jako takovýto model sloužila
Panna Maria. V protestantských zemích a jejich symbolice pak byla Matka Boží zcela
eliminována, což podle některých názorů nedozírně ovlivnilo západní kulturu.
Americký teolog Harvey Cox v 60. letech minulého století v knize The Secular City píše,
že tato kultura si z hladu po Ženě s velkým Ž vytvořila kult královen krásy.
Taková Miss, stejně jako Panna Maria, vyjadřuje jistý systém hodnot, takže
stejně jako kdysi si lidé chtěli koupit požehnání Panny, dnes je to Miss, jejíž tvář
zve k blaženému pohledu na konzumní ráj.
Hledáme Ženu s velkým Ž. Barvotiskové mariánské obrázky z modlitebních knížek našich
babiček někomu nahradily seriálové hrdinky, neméně barvotiskové tvářičky z reklamních
spotů nebo umělohmotné hvězdičky popu. I ti, kdo mají trauma z toho, že v teologii má
své místo i mariologie, sledují v televizi soutěž o Miss nebo Missis…
Církev v celém liturgickém roce slaví vlastně jen troje narozeniny: narození Ježíšovo,
narození Jana Křtitele a narození Panny Marie – 8. září. Tento svátek je starý a má svůj
původ na Východě. Objevil se v pátém století po efezském sněmu, který se vyslovil k úctě
Matky Boží a už Jan Damašský jej řadí mezi přední mariánské svátky. Jsou to narozeniny
Ježíšovy Matky a evangelium nám ji představuje v řadě jmen Ježíšova rodokmenu a jako
tu, která byla vyvolena, aby počala z Ducha svatého.
Starokatolická teologická konference v roce 2008 ve svém prohlášení uvádí: „Namísto
jisté zdrženlivosti minulosti, kterou lze vysvětlit odmítnutím ultramontánních forem
zbožnosti 19. století, se jeví v současných liturgických knihách větší otevřenost pro texty
zmiňující a chválící Marii. Mariina cesta víry je rovněž ve větší míře velebena v písních a
modlitbách (jako typos Církve; obraz našeho budoucího naplnění v Bohu; vzor věřících, v
němž vítězí postava Krista; sestra v utrpení; další poetické obrazy). Rovněž role Marie
coby přímluvkyně, která přichází ke slovu v nepřímé (orace, preface) i v přímé (Kristovská
litanie či litanie ke všem svatým, Ave Maria) formě, se nově stává viditelnou. Kromě toho
se rozšiřuje přítomnost mariánských soch a obrazů ve starokatolických bohoslužebných
prostorách.“
Maria je v Novém zákoně první bytostí, která naplňuje autentický pohyb víry. Na místě,
kde jiní pochybují a žádají znamení, Maria přijímá a důvěřuje.
Mariino panenství, znamení její chudoby a nepatrnosti, která dokáže všechno očekávat od
Boha, je i pro nás velikým příkladem. Ona je znamením, že Bůh se hlásí ke svým věrným,
že Bůh vykoná opravdu nový čin, že se naplňuje čas a jeho království je blízko.
Požehnané září Vám všem přeje
+Dušan
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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
9.-13.8. se ve švýcarském Curychu konal 30. mezinárodní starokatolický kongres,
kterého se zúčastnila početná česká výprava.
V neděli 15.8. se v chrámu sv. Vavřince na Petříně a jeho okolí uskutečnila
svatovavřinecká pouť. Při slavnostní bohoslužbě biskup Dušan uděloval svátost
křtu a biřmování.
Kalendárium
7.9. v 19 hodin zasedne v Communiu farní rada.
V neděli 12.9. v 9 hodin bude eucharistická slavnost v rotundě sv. Kříže
přenášena Českým rozhlasem. Po skončení se sejde farní shromáždění.
Ve dnech 30.9. – 2.10. 2010 se bude ve Vizovicích (farní obec Zlín) konat 46.
synoda Starokatolické církve v ČR. Její hlavní náplní je přijetí nové Ústavy
církve, jejíž příprava byla uložena církevně právní komisi zvolené 43. synodou
v roce 2003. Příprava nové Ústavy církve, která nahradí dosavadní synodní řád, je
velmi obtížný úkol a vyžadoval mj. pečlivé studium podobných dokumentů
sesterských starokatolických církví, jakož i starokatolické eklesiologie, mnoho
konzultací s odborníky a také několik „kol“ diskuzí a připomínek na půdě
presbyteria, synodní rady a jednotlivých farních obcí. Duchovní správci našich
obcí nakonec shromáždili připomínky, tyto byly projednány a ve velké většině
zapracovány komisí do finálního znění, které bylo v červenci rozesláno do farních
obcí, aby s ním byli detailně seznámeni delegáti synody.
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Kromě podrobného projednání a schválení nové Ústavy se bude synoda mj.
zabývat znovu novým misálem a samozřejmě proběhne též volba nové synodní
rady.
Synodní rada na svém zasedání 19. 5. 2010 schválila klíč pro stanovení počtu
delegátů synody. Z celkového počtu 59 delegátů je celkem 32 volených zástupců
obcí, 23 duchovních vč. pastoračních asistentů a 4 laičtí členové Synodní rady.
Narozeniny v měsíci září slaví:
Petra Alžběta Baslová, Petr Jan Vinš, Ivana Kuglerová, Luděk Elšík, Jan Matys,
Anna Součková. Přejeme hojnost Božího požehnání.

Nedělní a sváteční čtení
5.9.

23. neděle v mezidobí

1.čtení: Jr 18, 1-11
Žalm: 139
2.čtení: Fm 1-21
Evangelium: L 14, 25-33
S Kristem šly veliké zástupy. Řekl jim: „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci
svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže
být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým
učedníkem.“ Bůh chce celého člověka. Tak jako se nám v Kristu plně vydal a
v Duchu svatém se dává dál těm, kdo o to stojí, chce, abychom se i my plně
darovali Jemu. Bůh po nás touží, vždyť jsme Jeho milovanými dětmi.
Svatý Bože,
Tvá velikost přesahuje všechno naše chápání.
Osvoboď nás od povýšenectví, sobectví a od břemen našich starostí,
abychom byli schopni poznávat nevyčerpatelné bohatství Tvé moudrosti...
8.9.

Svátek Narození Panny Marie

1.čtení: Mi 5, 1-4a nebo Ř 8, 28-30
Žalm: 13
Evangelium: Mt 1, 1-16. 18-23
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Panna Maria, oddaná služebnice Páně, na kterou sestoupil Duch svatý a zastínila ji
moc Nejvyššího, aby se v jejím lůně Slovo stalo tělem. Bůh si Marii vyvolil a ona
Boží vůli naplnila přes všechny těžkosti. Jak je psáno: „Víme, že všecko
napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho
rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho
Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také
povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do
své slávy.“
Pane Ježíši Kriste,
chválil jsi jako blažené ty,
kdo naslouchají Božímu slovu a následují je.
Upevňuj naši víru, abychom tak jako Maria plnili tvou vůli.
Tobě buď s Otcem a Duchem svatým čest a chvála na věky.

12.9.

24. neděle v mezidobí

1.čtení: Jr 4, 11-12. 22-28
Žalm: 14
2.čtení: 1Tm 1, 12-17
Evangelium: L 15, 1-10
Ježíš říká, že v nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než
nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Bůh chce po nás
upřímnost, ne pokrytectví. Jediným naším úkolem je usilovat o opravdový vztah
s živým Bohem, otevírat se lásce Kristově a působení svatého Ducha. Vše ostatní
z tohoto vztahu vyplyne.
Bože, ty miluješ všechny lidi.
Poslal jsi na svět Ježíše, aby hledal ztracené a navracel je k tobě.
Po všech cestách našeho života nás veď stále znovu zpět k sobě,
k prameni života, který nepomíjí.

14.9.

Svátek Povýšení sv. Kříže

1.čtení: Nu 21, 4b-9
Žalm: 78
2.čtení: Fp 2, 6-11
Evangelium: J 3, 13-17
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Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musel být vyvýšen Syn člověka, Beránek
Boží, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Způsobem bytí byl roven
Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl. V podobě člověka se ponížil, v poslušnosti
podstoupil smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé
jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno a k slávě Boha Otce
každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
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.

19.9.

25. neděle v mezidobí

1.čtení: Jr 8, 18-9,1
Žalm: 79
2. čtení: 1Tm 2, 1-7
Evangelium: L 16, 1-13
Úkolem těch, kteří náležejí Kristu, je konat prosby, modlitby, přímluvy a
díkůvzdání za všechny lidi. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který
chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden
prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako
výkupné za všechny.

Bože, Otče nás všech,
zahrnujeme do svých proseb všechny,
jejichž jména před tebou nikdo nejmenuje
a jejichž lidská důstojnost je znevažována.
Dej, ať nade všemi vzejde slunce tvé spravedlnosti
a přijde tvé království.
26.9.

26. neděle v mezidobí

1.čtení: Jr 32, 1-3a.6-15
Žalm: 91
2.čtení: 1Tm 6, 6-19
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Evangelium: L 16, 19-31
Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si
totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv,
spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do mnoha nerozumných a
škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy. Kořenem všeho toho zla, píše apoštol
Pavel, je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a
způsobili si mnoho trápení. Usilujme tedy o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku,
trpělivost, mírnost. Bojujme dobrý boj víry, abychom dosáhli věčného života,
k němuž jsme byli povoláni.

Svatý, veliký Bože,
ty jediný jsi nesmrtelný a přebýváš v nedostupném světle.
Tobě náleží čest, věčná moc a poslední slovo nad každým z nás.
Pomoz nám, abychom před tebou mohli stát s čistým srdcem
a pravdivě světu vydávat svědectví o Ježíši Kristu,
skrze něhož nám dáváš věčný život.
28.9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka

1.čtení: Mdr 6, 9-21
Žalm: 1Pa 29
2.čtení: 1Pe 1, 3-6. 2, 21b-24
Evangelium: Mt 16, 24-27
Horlivost pro čest a slávu Boží nebyla svatému Václavovi ničím cizím. Žil
zbožným životem a konal skutky milosrdenství a lásky. Následoval Krista podle
jeho slov: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život
pro mne, nalezne jej.“
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.
Prosíme tě o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána a bratra,
který žije a působí na věky věků.
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Farní vyúčtování za měsíc červenec a srpen 2010
Příjmy:
sbírky rotunda:
sbírky sv. Vavřinec:
sbírky celkem:
příspěvky
CELKEM
Výdaje:
nájemné Communio:
telefon:
zahrádka u rotundy:
kulturní akce
oltářní plátna:
CELKEM:
ROZDÍL:

5.001,1.007,6.008,930,
6.938,3.366,2.166,503,20.000,1.806,27.841,-20.911,-

Stav účtu k 1.9.2010: 656.301,07,Stav pokladny:
13.977,CELKEM:

670.278,07,-
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