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Slovo úvodem

Milé sestry a milí bratři,
nikdy jsem neměl rád organizované veselí ani povinné oslavy a poslední
den občanského roku mě dodnes tak trochu děsí. Pokud k tomu nejsem
okolnostmi donucen, zrovna tohle nějak mimořádně neprožívám, nehledě
na to, že den poté musím být fit na novoroční bohoslužbu v promrzlé
katedrále a pak mě ještě čeká televizní ekumenická slavnost.. Takže když
už, radoval bych se raději někdy jindy…
V té souvislosti mě už tolikrát napadlo jít tak trochu proti proudu a slavit
„křesťanského silvestra“, tedy poslední den liturgického roku.. Mělo by to
několik výhod:
1) obchody s dobrým jídlem a pitím nebudou obležené natěšenými
slaviteli,
2) během večera nikdo nebude mít potřebu se ujistit o tom, že televizní
silvestr je stejně blbý jako vždy a nebude kontrolovat stav stupidity
televizních kanálů,
3) nebudou nás rušit ohlušující detonace – křesťané jsou většinou
(jako náš Pán) tišší a pokorní srdcem a hlavně na ohňostroje
nemají peníze,
4) a pro ty bohatší z nás - taxíky nebudou tak drahé, protože taxíkáři
nebudou vědět, že někdo slaví konec roku.
Už jsem to měl tak hezky vymyšlené, ale pak jsem si do internetového
Googla zadal „církevní silvestr“ a byl jsem překvapen: Vůbec nejsem
první a už to začíná být také organizované. Takže vše beru zpět.
Tím však nevylučuji, že bychom si mohli v sobotu 27. listopadu ve 24 hodin
na dálku připít. A nebo se raději pomodlit...
Šťastný a veselý a hlavně požehnaný církevní rok 2010/2011.
Váš
+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
Čtvrtek 1800 - eucharistická slavnost u sv. Rodiny
Pátek 1700 - eucharistická slavnost u sv. Vavřince
Čtvrtek 20.00 – setkání nad Biblí v Communiu
Událo se
13.10. se na zahradě biskupského ordinariátu konala veliká brigáda, přim níž byly
prořezány stromy a keře, přesazeny okrasné rostliny a provedena spousta dalších
prací. Všem zúčastněným moc a moc děkujeme!
28.10. se již počtvrté sešli pod Řípem křesťané z různých církví, aby společně
oslavili státní svátek. Ekumenická rada církví pořádala další ročník akce
Modlitba za domov. Naše farní obec podnikla výlet na tuto ekumenickou akci.
31.10. se v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně konala společná
bohoslužba s našimi anglikány, tedy s Farní obcí starokatolické církve.pro
věřící anglického jazyka.
Kalendárium
V úterý 9.11. v 19 hodin bude v Communiu zasedání farní rady.
V pondělí 15.11. v 19 hodin – večerní modlitba v rotundě sv. Kříže.
V pátek 26. 11. se v Praze koná zasedání presbyteria, tj. všech kněží a jáhnů
v činné službě.
Narozeniny v měsíci listopadu slaví:
Michal Merhaut, Robert Hula, Daria Veselá, Nina Šebestová, Jaroslava Knězů,
Marcel Čížek. Přejeme hojnost Božího požehnání.
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Nedělní a sváteční čtení
1.11.

Slavnost Všech svatých

1.čtení: Da 7, 1-3. 15-18
Žalm: 149
2.čtení: Ef 1, 11-22
Evangelium: L 6, 20-31
V Kristu Ježíši jsme se všichni, kdo mu patříme, stali blízkými pro Kristovu
prolitou krev. Ježíš nás na kříži usmířil s Bohem; v něm jsme společně budováni
v duchovní příbytek Boží, aby Kristův život byl patrný i na našich životech.

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: Iz 25, 6-9 nebo 2 Mak 12, 43-46
Žalm: 23 nebo 103
2.čtení: 1 Te 4, 13-18 nebo Ř 8, 14-23
Evangelium: J 11, 32-34 nebo J 5, 24-29
V Ježíši Kristu máme naději, že vejdeme do slávy Božích dětí. Nemusíme mít
strach, neboť Ježíš vstal z mrtvých, předešel nás do Božího království a připravuje
nám příbytek.

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.
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7.11.

32. neděle v mezidobí

1.čtení: Ag 1, 15b-2,9
Žalm: 145
2.čtení: 2 Te 2,1-5.13-17
Evangelium: L 20, 27-38
Zákoníci chtějí literou Zákona Ježíše přelstít. Vzkříšení lidé přece patří Bohu a ne
lidem. Nikdo nemůže nic a nikoho vlastnit na věky. Ježíš vstal z mrtvých a ti, kdo
patří Kristu rovněž vstanou.

Bože, příteli života,
nezanechal jsi Ježíše, svého Syna, ve smrti
a ve spojení s ním chceš vést k životu i nás.
Dej nám bdělá srdce,
aby až jednou přijde, nás nenašel spící,
tvůj Syn Ježíš Kristus, náš Pán a bratr,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.
.14.11.

33. neděle v mezidobí

1.čtení: Iz 65, 17-25
Žalm: Iz 12
2.čtení: 2 Te 3, 6-13
Evangelium: L 21, 5-19
Víme, že jednou nadejde konec. Počítat data, kdy to nastane, ale není náš úkol.
Máme se soustředit na počátek. Každá chvíle nám nabízí nový začátek, nové
vykročení. A Pán nám dává sílu, abychom svou víru obhájili.

Bože, původce všeho dobrého,
ty jediný jsi náš Pán.
Obdaruj nás poznáním,
že se osvobodíme, když svá srdce otevřeme tvé vůli,
a že najdeme dokonalou radost,
když věrně vytrváme ve tvé službě.
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21.11

34. neděle v mezidobí – Neděle opětného příchodu Páně
(Krista Krále)

1.čtení: Jer 23, 1-6
Žalm: Lk 1, 68-79
2. čtení: Ko 1, 11-20
Evangelium: L 23, 33-43
Ježíš, modlící se za odpuštění pro ty, kteří jej ukřižovali, je známkou nesmírného
milosrdenství a lásky, kterou k nám Bůh má. Mesiáš se nechal přibít na dřevo
kříže, aby nás spasil. Kristova láska zlomila moc zla a darovala nám věčný život.

Svatý, věčný Bože,
vysvobodil jsi svého Syna ze smrti,
abychom my měli život skrze něho.
Otevři naše srdce i pro ty nejmenší z jeho sester a bratří,
aby svět poznal jeho spravedlnost,
jeho mír a jeho lásku.
28.11.

1. neděle adventní

K tomu, komu „patří svět“, přijde Syn člověka skutečně jako zloděj, a jeho
příchod bude vnímán jako ztráta. Jisté je, že příchod Pána zachvátí všechny, ale
kdy to bude a kdo bude opominut, nevíme. Proto Ježíš říká: „Buďte připraveni,
neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
1.čtení: Iz 2, 1-5
Žalm: 122
2.čtení: Ř 13, 11-14
Evangelium: Mt 24, 36-44

Bože, náš Otče,
tvá láska přivedla tvého Syna mezi nás lidi.
V něm jsi nás pozval a stále zveš k životu, který nekončí.
Chceme vnímat znamení času a vědět, že přichází.
Prosíme tě, dej nám bdělost a vytrvalost
a také radost z toho, že naše spása se blíží v něm,
v Ježíši Kristu, našem Pánu a bratru,
který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí navěky.
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30.11.

Sv. Ondřeje, apoštola

1. čtení: Ř 10,9-18
Žalm: 19
Evangelium: Mt 4,18-22
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.

Farní vyúčtování za měsíc říjen 2010
Příjmy:
sbírky rotunda:
sbírky sv. Vavřinec:
dary farnosti
příspěvky
CELKEM

3.065,5.412,10.000,300,18.777,-

Výdaje:
telefon:
agape:
CELKEM:

1.084,1.736,2.820,-

ROZDÍL:

+15.957,-

Stav účtu k 1.11.2010: 656.903,Stav pokladny:
31.841,CELKEM:

688.744,-
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