Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

květen 2011

5. ročník / 5.číslo

„Můj Pán a můj Bůh.“ (Jan 20,28)

Slovo úvodem

Milé sestry, milí bratři,
Podobně, jako před Velikonocemi cítíme až přemrštěnou úzkost,
propadáme po nich až přemrštěné úlevě. Soustředili jsme se na trpícího
Ježíše člověka, teď se soustředíme na oslaveného Krista Boha, a jejich
totožnost nám může unikat. Připomínají nám ji evangelní čtení velikonoční
doby. Jak vidíme na Tomášově příběhu, rány z Kristova oslaveného těla
nemizejí, ale vyhlížejí jinak, jsou jiné. Jako by ani ranami nebyly; rány jsou
i nejsou zároveň. Tak i u nás, všechny rány, které jsme utržili, zůstanou
navěky protože to, co jednou bylo, nemůže přestat být. Zároveň ale
přestanou být ranami, kterými trpíme v tomto životě, a nejsouce jednou,
nebyli nikdy. A Bůh, který je poraněným i oslaveným Kristem, rovněž je i
není. Není ničím, co si o něm představujeme, čím ho zvěcňujeme. A je
mnohem víc, než může být jakákoliv představa či věc.
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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 1800 – setkání nad Biblí v Communiu
Událo se
5.4. proběhlo zasedání farní rady.
Na Bílou sobotu 23.4. byli pokřtěni dva bratři, Tomáš Matyáš Pelc a Prokop
Tomka.
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1.5. přijala svátost biřmování v rotundě sv. Kříže Amaya Marie Sardá a Katarína
Klára Straková.
Kalendárium
V pátek 27. května bude akce zvaná Noc kostelů. Otevřen tu noc bude také
chrám sv. Vavřince na Petříně, kaple sv. Máří Magdalény u Čechova mostu a
rotunda Nalezení sv. Kříže v ulici Karolíny Světlé.
V úterý 31.5. v 19 hodin bude v Communiu zasedání farní rady.

Narozeniny v dubnu slaví: Ivana Poláková, Jakub Helcelet, Hana Doubková,
Vojtěch Knězů, Šárka Boldišová, Zbyněk Pačes. Přejeme hojnost Božího
požehnání.

Nedělní a sváteční čtení

1. května – 2. neděle velikonoční
Sk 2, 14a.22-32
Ž 16
1P 1, 3-9
J 20, 19-31
Vždy se najde někdo, kdo chybí, když se něco důležitého děje. A kdo chybí, tomu
chybí co propásl a proto pochybuje. Tomáši se přezdívá Dvojče. Je to tak, jako
bychom řekli: byl tam ten a ten a jeho dvojče. Tomáš je „to druhé dvojče,“
odvozené od toho prvního, které málokdy zastihne to, co ostatní a ze své pozice se
neopovažuje věřit tomu, co propáslo. V tom je i naším dvojčetem. A Ježíš, který
se možná jen kvůli němu znovu zjevil apoštolům, ho zrovnoprávňuje s těmi,
kterým se ukázal prve. Už není jen dvojčetem ostatních, ale ostatní jsou jeho
dvojčaty. Možná tomu není tak, že s Duchem Svatým přichází nějaká moc.
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Přichází požehnání, kterého nemá Petr více než Pavel, Matěj víc než Tomáš.
Dvanáct apoštolů pak představuje dvanáct kmenů Izraele, kteří představují
veškeré lidstvo. Nemají zvláštní požehnání, které je odděluje od ostatních, ale
ostatní mají požehnání skrze ně. A ono svazování a rozvazování… co jsme si my
lidé zapletli, můžeme teď díky Kristově oběti rozplést. A ty nejgordičtější uzly
jednou rozetne sám ten, který přinesl meč.

8. května – 3. neděle velikonoční
Sk 2, 14a.36-41
Ž 116
1P 1, 17-23
L 24, 13-35
Smysl toho, co dlouho přichází, se zpravidla odhalí až potom, co to přijde. A
smysl toho, co přišlo, nepoznáme bez ohlédnutí, kudypak že to přicházelo. A obojí
se pak většinou odhalí až na úprku před zklamáním, které nad tím, co přicházelo a
přišlo cítíme, než pochopíme. Dva muži, jakoby odstředěni ze středu tehdejšího
světa – Jeruzaléma - spěchali do zcela okrajových a nevýznamných Emauz, kde
jim vyšel vstříc střed světa věčného, Ježíš. Středy našich životů, obzorů a snah
jsou jen vykrájeny ze samých okrajů. Ale touto naší krajkou smíme ozdobit oltář
středu všeho, Ježíše Krista.

15. května – 4. neděle velikonoční
Sk 2, 42-47
Ž 23
1P 2, 19-25
J 10, 1-10
Šplhání přes plot je jasná neplecha a kdo leze někam, kam nepatří a bere, co mu
nepatří, tropí špatnost. Kdo krade věci, které potřebuje, má nárok na odpuštění.
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S tím, kdo krade Ducha, je to horší, i kdyby jej sebevíc potřeboval. Protože krade
to, co se mu nabízí a odděluje si pro sebe z toho, co se nabízí všem, a tedy sektaří.
Neobtěžuje se přes plot, ale vlamuje se do otevřených dveří. A pokud je tam, kam
se dobýváme, náhodou otevřeno, neomlouvá nás to. Vlámáním do zavřených
dveří se vchod, jakkoliv neprávem, alespoň otevře. Vloupáním do dveří
otevřených se zavírají vrátka.

22. května - 5. neděle velikonoční
Sk 7, 55-60
Ž 31
1P 2, 2-10
J 14, 1-14
V tomto čtení nám leccos zní povědomě. Místo ovčína tu máme dům, kde je
pastýř z minula domácím pánem, uklízí nám pokojíčky a ukazuje cestu. A
setkáváme se opět s nějak zjedináčkovitělým dvojčetem Tomášem, které zase
pochybuje. A dobývá se do dveří pootevřených, alespoň na dva prstíčky, jako
předtím do samých svatých ran. Vynucuje si na Pánu další ujištění, a dostává se
mu ho, pokud se kvůli němu znovu zjevil, proč by kvůli němu znovu
nepromluvil? On je domem svého Otce a jeho Otec bydlí v něm. Skvělé
pochopení soupodstatnosti Syna a Otce dávno před theologií. A slib, že my, kteří
jsme v Kristu, smíme se s ním účastnit na obecenství nejvyšším a nejtajemnějším,
na životě Nejsvětější Trojice.

29. května – 6. neděle velikonoční
Sk 17, 22-31
Ž 66
1P 3, 13-22
J 14, 15-21
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Díky lásce ke Kristu dostáváme Svatého Ducha a díky Svatému Duchu můžeme
Krista milovat. Bůh je láska a vydává se pro nás, dává nám lásku a my v lásce
dáváme sami sebe druhým, jak On nám ukázal. Přijímáme Boží lásku, protože
známe lásku lidskou, a máme lásku k lidem, protože jsme přijali Boží lásku. A
opravdu poznat druhého, sdílet s ním jeho život a sdělit mu život vlastní, můžeme
jen v lásce pramenící z Ducha, který jako Pán a Dárce života oživuje nás všechny.
Máme společného Ducha a jsme společného Ducha, zde „být“ a „mít“ znamená
totéž. Mít v lásce druhého znamená být v lásce druhým. V jiném čtení slyšíme, že
kdo má, tomu bude přidáno. A má, protože mu bylo přidáno. A díky tomu, že
jsme jednou přijali Ducha, můžeme jej nadále získávat. Smysl našeho života je
získávání Ducha svatého.
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Farní vyúčtování za měsíc duben 2011

Příjmy:
sbírky rotunda:
sbírky sv. Vavřinec
příspěvky, dary

3.232,7.895,765,-

CELKEM

11.892,-

Výdaje:
telefon:
agape:
materiál na opravy:
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1.084,3.099,1.096,-

CELKEM

5.279,-

ROZDÍL:

+6.613,-

Stav účtu k 1.5.2011:
Stav pokladny:

819.421,28.517,-

CELKEM:

847.938,-
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