Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

únor 2012

6. ročník / 2. číslo

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie
Popeleční středy)

Slovo úvodem

Milé sestry, milí bratři,
je legrační, že výraz fast food může znamenat jak rychlé občerstvení, tak
postní jídlo. Jak úžasnou svobodu nám dopřává požehnaná postmoderní
doba: můžeme si volit mezi významy, ale s jedním závazkem, závaznějším
všech závazků dob moderních i předmoderních: zvolíme-li význam,
zvolíme-li znak, zvolili jsme zároveň i označované, a to se všemi důsledky.
Není tedy pravda, že by naše doba postrádala odpovědnost. Možná jen
potlačuje jedinou Tradici ve prospěch různosti tradic (ale mezi Tradicí a
tradicemi je přece obdobný vztah, jako mezi univerzální a místní církví) a
své, asi přehnané, zaměření na prosperitu vyvažuje podstatně
diferencovanějším a pluralitnějším chápáním prosperity, než bylo v časech
úsvitu konzumní společnosti myslitelné.
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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 19.00 – studentská bohoslužba u sv. Kříže
Středa 17.30 – setkání nad Biblí v Communiu
Čtvrtek 1800 - eucharistická slavnost u sv. Rodiny
Pátek 1700 - eucharistická slavnost v Communiu

Událo se
11. ledna proběhlo na biskupském ordinariátu zasedání synodní rady.

Kalendárium
3. února v 17 hodin bude eucharistická slavnost v chrámu sv.Vavřince na Petříně.
5. února v 18 hodin se v Communiu sejde farní rada.
7. února v 19 hodin se v rámci filmového klubu bude v Communiu promítat film
Tři slunce s doprovodným komentářem.

Narozeniny v únoru slaví:
Martin Dobeš, Péťa Tvrdek, Hana Vinšová, Helena Konvalinová, Erik Vojtěch
Boldiš, David Kubišta, Kateřina Judová.
Přejeme hojnost Božího požehnání.
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Nedělní a sváteční čtení
2.2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
Mal 3, 1-4
Ž 24
Žid 2, 14-18
L 2, 22-40
Vraťme se o verš dozadu, je totiž důležitý. Marie a Josef dali děťátku jméno Ježíš,
které již předtím dostalo od andělů. Dali, nebo dostalo? Obojí, a kéž by byly
všechny ty úvahy o vztahu předurčení a svobodné vůle tak průzračné a prosté.
A překvapivě prosté je i zaslíbení Simeonovi, že totiž neuzří smrti, dokud nespatří
Hospodinova Mesiáše. On totiž neuzří, doslova: „neuzří“ smrt ani potom. Zemře
sice, ale neuvidí smrt v její hrůze, ošklivosti, nesmyslnosti a absurditě, protože
jeho oči viděly Kristovo spasení, které připravil pro všechny národy.

Věčný Bože, milosrdný Otče,
dopřál jsi Simeonovi, aby poznal Spasitele,
a Anně jsi dal do úst slova, aby chválila Vykupitele.
Prosíme tě: Otevři i naše oči,
abychom viděli záři tvé lásky ve tvém Synu, Ježíši Kristu,
a vyznávali jeho, který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.
5.2. – 5. neděle v mezidobí
Iz 40, 21-31
Ž 147
1K 9, 16-23
Mk 1, 29-39
Ježíš vyléčil Šimonovu tchýni z horečky, a ona vstala a obsluhovala jej. I my jsme
mnohdy jako v horečkách, které zastírají naší mysl a vězní nás v přeludném světě
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našich nároků, chtění a vášní, kde není místo pro druhé, natožpak pro službu
druhým. Ale uzdraveni, vrátíme se do obecenství s bližními i s Bohem, do
společenství lásky a služby.
A zlí duchové? Proto musí mlčet, že i pravdu sdělují jako lež. Totéž hrozí i nám a
snad proto Ježíš léčí horečku a vyhání běsy naráz.

Bože, ty jsi silný a mocný.
Pohleď na naši bezmocnost.
Ty znáš všechno, co nás tíží a omezuje naše možnosti.
Pozvedej nás a napřimuj
ve jménu svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí navěky.

12.2. – 6. neděle v mezidobí
2Kr 5, 1-14
Ž 30
1K 9, 24-27
Mk 1, 40-45
V lecčems obdoba čtení předchozího: uzdravený sice chce říci pravdu (a pokud ji
není s to – jakože není – vyslovit, pak o ní, tedy o vtěleném Slově Ježíši Kristu,
který jediný pravdou vskutku jest, alespoň vypravuje), ale ostatními je chápána
jako lež a Ježíš nechodí tam, kde vládne lež, aby jej nezavraždili předčasně.

Otče veškeré útěchy,
tvůj Syn uzdravoval nemocné a dával jejich životu nový smysl.
Ve svém slitování pohleď na všechny trpící na tomto světě,
vysvoboď je ze samoty a trpkosti a daruj jim spásu a život.
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19.2. – 7. neděle v mezidobí
Iz 43, 18-25
Ž 41
2K 1, 18-22
Mk 2, 1-12
Dnešní čtení je jednou z biblických opor pro teorii synergie, že totiž člověk
spolupracuje s Bohem na díle vlastní spásy (Otcové používali příměr lidské vůle
jako plachty a Ducha Svatého jako větru). Jde ale ještě dál: člověk spolupracuje i
na spáse druhých a to s druhými, tedy spolupracuje s Bohem a druhými na své
spáse a spáse druhých. Nejen, že bližního nese, ale prorazí kvůli němu střechu. A
není to zásluha, za kterou se jde do nebe, nýbrž projev lásky, která nebem je.

Bože, tvůrce všeho nového,
ty jsi nám svou spásu nejen přislíbil,
ale dal jsi nám již nyní podíl
na životě ve svém svatém Duchu.
Osvoboď nás ode všeho, co nás ochromuje
a brání nám ubírat se dál k plnosti tvého života.

22.2. – Popeleční středa
Jl 2, 1-2.12-18
Ž 51
2K 5, 20b-6,10
Mt 6, 1-6.16-21
„Poněvadž nedoufám že obrátím se zas/ poněvadž nedoufám/ poněvadž nedoufám
že se obrátím/ schopnosti jedněch rozhled druhých toužím mít.“ Ano, vskutku se
jedná o úvodní verše Eliotovy básně Popeleční středa (modernistické, tedy bez
interpunkce).
Tak jako tato báseň, patří i popeleční středa vztahu naděje a touhy. Jakoby si
trochu prohodily místa. Když není naděje – třeba za temné noci, kdy člověk
nenalézá jiné známky víry, než vůli věřit – zůstává, snad alespoň místy, touha;
přinejmenším touha doufat. A touha naopak obsahuje, byť sebenepatrnější, zrnko
naděje, že bude, i kdyby za obzorem vezdejší existence, naplněna.
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Bože slitování a odpuštění,
neopouštěj nás v těchto dnech pokání.
Buď s námi ve svém Duchu, který uzdravuje,
abychom připravili svá srdce na cestu,
kterou nám ukázal tvůj Syn,
Ježíš Kristus, který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.
26.2. – 1. neděle postní
Gn 9, 8-17
Ž 25
1Pe 3, 18-22
Mk 1, 9-15
Byl mezi dravou zvěří a andělé jej obsluhovali... snad je v tom něco víc, třeba, že
Ježíšova přítomnost přibližovala divou zvěř andělům a anděly? Možná lidem,
takovým, jaké je Bůh zamýšlel, tedy dobrovolným služebníkům Božím i Bližního.
Jeden anděl chce ale dravou zvěř ještě dravější a lidi, ba i anděly podobné té
nejdravější zvěři. Ale my, kteří neseme nemocného i s lůžkem a strháváme kvůli
němu střechy snad s Boží pomocí nastavíme plachty své vůle vanutí Ducha
Svatého a Zlý nad námi nebude mít moc.

Pane Ježíši Kriste,
ty jsi se modlil a postil čtyřicet dní na poušti a překonal jsi
pokušení.
Prosíme tě: Buď s námi, když jsme slabí
a sešli nám svého Ducha,
abychom poznali a překonali, co nás od tebe odděluje,
ty, který s Otcem a ve společenství Ducha svatého,
jsi s námi po všechny dny a na věky věků.
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Farní vyúčtování za měsíc leden 2012

Příjmy:
sbírky rotunda:
sbírky sv. Vavřinec:
příspěvky 2011:
příspěvky 2012:

1.320,850,1.365,400,-

CELKEM:

3.935,-

Výdaje:
telefon:
květiny:
látka na ornáty:

2.168,689,407,-

CELKEM:

3.264,-

ROZDÍL:

+ 671,-

Stav účtu k 31.1.2012:
Stav pokladny:

795.709,60.645,-

CELKEM:

856.354,-
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Vydáno : 1.2.2012. Neprodejné.
Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: stkat@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz
© 2012

8

