Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

leden 2010

5. ročník / 1. číslo

Slovo úvodem

Milí sourozenci v Kristu,
vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme
se s Ježíšem již jako s dospělým mužem, který neočekávaně přichází k Jordánu,
aby spolu se křtem z rukou Jana Křtitele přijal naplno lidský úděl. Nechává se
spolu s ostatními potopit do proudu kalné vody, abychom ho už vždycky vnímali
jako toho, který jde ve všech situacích s námi. A právě tehdy se otvírají nebesa,
v podobě holubice se objevuje nad jeho hlavou Duch svatý a Otec se hlásí ke
svému Synu.
Janův křest byl vlastně symbolickým přechodem Jordánu ze země otroctví do
země svobody, cestou kterou kdysi procházel Izrael do zaslíbené vlasti. Něco
starého končí a něco nového začíná. Jan se bránil Ježíše pokřtít, protože ho viděl
už na druhé straně, Ježíš se však chtěl opravdu „namočit“ do nesnází našeho
lidství, aby šel s námi, abychom my mohli spolu s ním bezpečně přejít.
Ačkoli křest od Jana není totéž co svátost křtu, kterou jsme přijali, tam u Jordánu
se rodily základy tohoto svátostného dění. Ježíš přece apoštolům neodevzdal
nějaký mechanizmus gest a slov, ale spolehlivé znamení naší proměny ze starého
člověka v člověka nového. Toužíme-li opravdu, abychom byli Božími dětmi, tak se
jimi staneme. To není nějaká hra, ale čin, který se Bohu líbí do té míry, do jaké se
rozhodujeme pro Ježíšův životní styl. Svátosti spolehlivě dosvědčují, že to, co se v
člověku z jeho víry děje, děje se i objektivně .
Patříš opravdu rád mezi Ježíšovy stoupence? Ježíš tě přijímá a křest to přijetí
mimo jakoukoli pochybnost realizuje. Je ti Ježíš tvé víry natolik blízký, že bys rád
patřil mezi jeho osobní přátele? Věříš-li v takové přátelství s Ježíšem a toužíš po
něm, přijď k jeho stolu a eucharistie ti dosvědčí, že tě Ježíš mezi své blízké
opravdu vítá.
Smyslem Božího vtělení a vlastně celého liturgického roku je právě rozeznávání
Božích stop v nám přístupných znameních a vlastně i v každodenních událostech.
Přeji Vám všem mnoho radostných setkání s Boží láskou ve všech dnech
začínajícího občanského roku.
Váš
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+Dušan
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 kolem stolu v Communiu
Čtvrtek 20.00 – setkání nad Biblí v Communiu
Událo se
17.12. připutovalo do Prahy betlémské světlo. V katedrále sv. Víta. Václava a
Vojtěcha jej symbolicky převzal arcibiskup Dominik Duka a jménem ekumenické
rady církví biskup Dušan Hejbal.
19.12. odešla k Pánu pí. Helena Hanačíková. členka naší farní obce. Rozloučili
jsme se s ní 23.12. v malé obřadní síni strašnického krematoria
Děkujeme všem, kteří se podíleli na úklidu a výzdobě našich pražských
kostelů i všem, kteří obětavě mrzli a ještě budou mrznout při hlídání betléma
v katedrálním chrámu.
Kalendárium
Ve čtvrtek 6.1. v 18 hodin oslavíme svátek Zjevení Páně v rotundě sv. Kříže.
V úterý 11.1. se sejde farní rada.
V úterý 11.1. po 19. hodině Vás zveme na komentované promítání filmu režiséra
Carla Theodora Dreyera : Ordet (Slovo). Tématem snímku z roku 1955 je spor
dvou odlišných pojetí víry.
V pondělí 24.1. v 18 hodin se koná ekumenická bohoslužba představitelů církví
ve sboru Českobratrské církve evangelické v Korunní ul. 60 na Vinohradech.
Narozeniny v lednu slaví:
Eva Havlová, Vladimíra Lebová, Martin Bláha, Josef Mašek a Vladimír Němec.
Přejeme hojnost Božího požehnání.
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Nedělní a sváteční čtení
1.1. – Matky Boží Panny Marie – Nový rok 2011
1. čtení: Nu 6,22-27
Žalm: 67
2. čtení: Ga 4,4-7 nebo Fp 2,5-11
Evangelium: L 2,15-21

Spolu s Matkou Boží uchováváme hluboko v srdci tajemství Božího vtělení, že
Bůh poslal svého Syna do studené stáje našeho světa jako nepochopitelný zázrak
své všemohoucí lásky. Požehnání, které nám Ježíš dnes přináší, to je Boží věrnost
a blízkost, Boží příslib, že s námi bude a že nás povede na všech našich cestách.
Všemohoucí Bože,
tys vyvolil Pannu Marii
za Matku svého Syna a našeho Spasitele.
Dej, ať jako ona dokážeme přijmout Tvou vůli
a uskutečňovat ji ve svém životě s poslušností a láskou...
2. 1. – 2. neděle po Narození Páně
1.čtení: Jr 31,7-14
Žalm: 147,12-20
2.čtení: Ef 1,3-14
Evangelium: J 1,1-18

Možná je pro někoho těžké uvěřit, že stvořitelské Slovo Boží je totožné s
betlémským dítětem a mužem z Nazareta. Ale právě proto mohl Ježíš vracet
nemocným zdraví, život Lazarovi, mohl přikázat bouři aby se utišila a může
nabídnout i nám věčný život.
Bože světla,
Ty osvěcuješ všechny, kdo v Tebe věří.
Zjev se nám lidem,
abychom Tě poznávali a obraceli se k Tobě...
6. 1. – Slavnost Zjevení Páně
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1. čtení: Iz 60,1-6
Žalm: 72
2. čtení: Ef 3,1-12
Evangelium: Mt 2,1-12

Hvězda dovedla mudrce až k cíli. Našli svého malého velkého krále: dvojici
chudých lidí a jejich novorozeně. A přesto nejsou zklamáni, odevzdávají dary a to
znamená, že cosi nepojmenovaného a přesto božského tu našli, že jejich hvězdy je
nezklamaly. A odešli s radostí a správným směrem, oklikou mimo Heroda. Je to
málo nebo hodně? Pro opravdové hledání to asi stačí.
Bože, ty jsi skrytý, ale přesto přítomný.
Dnes jsi šero našeho pozemského života
prozářil slávou svého Syna
a celému světu jsi ho zjevil jako Spasitele.
Tak jako jsi vedl mudrce z dalekých krajů,
přiváděj i nás stále blíže k němu,
našemu Pánu a bratru Ježíši Kristu.

9. 1. – Svátek Křtu Pána
1. čtení: Iz 42,1-9
Žalm 29
2. čtení: Sk 10,34-43
Evangelium: Mt 3,12-17

Boží Syn, podobný nám ve všem kromě hříchu vstupuje do vod Jordánu obtížen
hříchem celého světa. On sám za sebe nemusí konat pokání, ale koná je v našem
zastoupení. Poprvé se staví na naše místo, poprvé snáší ponížení, které si
zasloužíme my, poprvé jedná jako Beránek Boží, který snímá hřích světa.
Bože, příteli všech lidí,
při křtu v Jordánu jsi zjevil Ježíše jako svého milovaného Syna.
Dej, abychom i my,
kteří jsme byli znovuzrozeni vodou a Duchem svatým,
žili jako Tvé dcery a synové
16. 1. – 2. neděle v mezidobí – Neděle svatby v Káně
1. čtení: Iz 49,1-7
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Žalm 40
2. čtení: 1K 1,1-9
Evangelium: J 2,1-12

I první zázrak je EPIFANIA - zjevení - záblesk Boží slávy a radosti v osobě Ježíše
z Nazareta - stejně jako příchod mudrců a křest v Jordáně. Všude je On ústřední
postavou, bere věci do svých rukou a aktivně jedná. Protože On je Pán a v jeho
přítomnosti každý problém přestane být problémem stejně jako nedostatek vína na
jedné galilejské svatbě. A všechno, co svěříme do jeho rukou, nemůže skončit
jinak než dobře.
Bože, příteli života a radosti,
Ty jsi nám ve svém Synu Ježíšovi zjevil svou krásu a velikost.
Dej, ať ho máme stále před očima,
nasloucháme jeho slovu a věrně ho následujeme.
23. 1. – 3. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 9, 1-14
Žalm 27
2. čtení: 1K 1,10-18
Evangelium: Mt 4, 12-23

Základní osnovou Ježíšova působení v Matoušově evangeliu je kázání radostné
zvěsti Boží a uzdravování nemocí. Obojí je spolu spjato v jednom významu, jímž
je vyhlášení Božího království, Boží blízkosti lidem a novém vztahu člověka
k Bohu.
Bože, náš Otče,
skrze kříž svého Syna
nám dáváš jako dar vykoupení a spásu
a spojuješ nás dohromady jako svoje společenství.
Pomoz nám, abychom žili z evangelia,
byli jednoho ducha
a tím aby naše svědectví o Kristu bylo věrohodné.
25. 1. – Obrácení apoštola Pavla
1. čtení: Sk 22,3-13 nebo Sk 9, 1-22
Žalm 117

6

Evangelium: Mk 16,15-18

Kdo z nás by dokázal veřejně přiznat, že celý kus jeho života byl omyl? Pavel
nám ukazuje, že není hanbou změnit životní postoje, když se člověk přesvědčí o
pravdě, která je jiná. Tak se ze Šavla (Saula) stal Pavel. Apoštol Krista, který
změnil jeho život.
Bože, spáso všech národů,
skrze svého apoštola Pavla
jsi vnesl světlo evangelia do celého světa.
Připomínáme si dnes jeho obrácení a prosíme tě:
Dej, ať jsme za tvé slovo vděčni
a ať před světem svědčíme o tvé pravdě.
30. 1. –4. neděle v mezidobí
1. čtení: Mi 6,1-8
Žalm 15
2. čtení: 1K 1,18-31
Evangelium: Mt 5,1-12

Všechna blahoslavenství ukazují, že příchod Božího království v Kristu mění
situaci: že už není třeba se bát všech nepříjemností, není třeba hájit sebe sama, ale
je možno se spolehnout na Boží milosrdenství, a tak najít životní perspektivu i
moudrý, nesobecký vztah k lidskému společenství.
Bože tajemný i blízký,
ty stavíš na hlavu moudrost a logiku tohoto světa.
Otevři naše oči a srdce,
abychom dokázali vidět všechny věci a události
v perspektivě tvé věčnosti.

Farní vyúčtování za měsíc prosinec 2010

Příjmy:
sbírky: rotunda:

3.061,-
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katedrála:
příspěvky
dary
CELKEM

5.783,11.800,100.000,120.644,-

Výdaje:
telefon:
svíčky:
CELKEM:

1.084,710,1.794,-

ROZDÍL:

+118.850,-

Stav účtu k 3.01.2011: 768.602,Stav pokladny:
45.552,CELKEM:

814.154,-
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