Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

říjen 2012

6. ročník / 10. číslo

„Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (J 18, 37-38)

Slovo úvodem

Milé sestry, milí bratři,

čtení měsíce října se nalézají mezi dvěma krajnostmi: být jako děti a sedět
po pravici Kristově ve slávě. Rozpětí jakoby vykreslovala cestu od padlého
člověka ke svatému, z rajské zahrady do nového stvoření, od prvního
Adama k Adamu druhému, od možné dokonalosti k dokonalosti skutkem
učiněné. Podrobnosti a peripetie říjnových perikop tvoří potom na této
cestě zastavení. A čtení jsou tak provázaná, že používám-li předchozí
v následujícím a následující v předchozím, činím tak schválně, aniž bych
mohl jinak.
Snad se pod dojmem Písma a nedělních bohoslužeb melancholie
procitajícího podzimu promění v usebranost a smutek ve stesk.

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
Pondělí 1800 -- setkání nad Biblí v Communiu
Úterý 1800 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže
Čtvrtek 1800 - eucharistická slavnost u sv. Rodiny
Pátek 1700 - eucharistická slavnost u sv. Vavřince
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Událo se
22. září se konal farní výlet do Sušice u Dubé.
Kalendárium
5. října 2012 (pátek) od 15,00 v katedrálním chrámu sv. Vavřince se bude konat
Podzimní setkání s hudbou (koncert studentek AMU Hanky Hrachonicové - harfa
a Lucie Šťavíkové - kytara) - na programu Händel, Dowland, Bach, Beethowen a
další. Vstupné dobrovolné!
7. října 2012 (neděle) od 17,00 v katedrálním chrámu sv. Vavřince se bude
konat bohoslužba s žehnáním zvířátek.
10. října 2012 (středa) od 17,00 v Communiu v ulici Karolíny Světlé 21 se bude
konat pravidelný Tvůrčí klub - téma: Román II.
14. října (neděle) v 17 hodin bude dětská bohoslužba v Communiu.
28. října (neděle) se bude konat Modlitba za domov v Roudnici nad Labem.
Podrobnosti, zejména k dětskému programu najdete na www.modlitbazadomov.cz
Jako již tradičně se budou i letos starokatolíci velkou měrou podílet na přípravách
a realizaci této akce. Televizní přenos z kostela CČE bude moderovat biskup
Dušan Hejbal spolu s Martinou Kociánovou. V rámci duchovního programu
v rotundě sv. Jiří na Řípu bude místopředseda synodní rady Květoslav Tomáš
Krejčí číst z Písma. Kulturním programem na Husově náměstí bude provázet
Michaela Noe Švestková. Organizátorkou dopoledního kulturního programu bude
Lucie Klára Kodišová. Na organizaci MZD se bude podílet také Monika Mádlová.
Pokud chcete na Modlitbu za domov vyrazit s námi, pojedeme společně církevním
mikrobusem. V případě zájmu pište na: stkat@starokatolici.cz. Odjezd bude v 9
hodin.
Narozeniny v říjnu slaví:
Lucie Kodišová, Petr Brzobohatý, Milan Pech, Adéla Petáková, Jana Jičínská, Ján
Boldiš, Damián Boldiš.
Přejeme hojnost Božího požehnání.
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Nedělní a sváteční čtení

7.10. – 27. neděle v mezidobí
Gn 2, 18-24
Ž 26
Žd 1, 1-4;2,5-12
Mk 10, 2-16
Při výkladu této perikopy jsem se rozhodl začít od Adama, v samotné Genesi.
Tradice učí, že se Adam nacházel ve stavu dokonalosti potenciální a nikoliv
realizované. Co to znamená? I v Ráji měl Adam před sebou úkol: dosáhnout
zbožštění, stát se bohem podle nestvořené milosti Boží, podle Božích energií.
Tento úkol nesplnil, chtěje se stát Bohem podle podstaty, čímž pozbyl rajské
blaženosti a patření na Boha. Je zajímavé, že Adamovi chyběla představivost,
přinejmenším taková, jak ji známe my. V jeho mysli tudíž nevznikaly škodlivé
představy. První škodlivou představu mu vložil do mysli Had (Drak, Ďábel,
chcete-li): Budete jako bohové (podle podstaty, nikoliv podle energií, jak si Bůh
přeje a přál!).
A teď: jak předchozí odstavec souvisí s Evangeliem? Dítě je – přinejmenším
v řádu stvoření a nikoliv v řádu pádu, jenž se jej – snad – dotýká přece jen méně,
než „dospělých“ – nevinné a prosté zlých myšlenek, a jako takové připomíná –
vlastně též dětského, snad až dětinského – Adama.
Ale proč máme být jako děti? Abychom se vrátili do blaženého stavu před pádem,
napořád dokonalí pouze v možnosti, „ušlechtilí divoši?“ Naprosto ne. My jsme
právě povolání k dokonalosti uskutečněné, ke zbožštění. A zbožštění bývá
ztotožňováno s Božím královstvím (spása lidí skrze milost Boží a náprava všeho
stvoření skrze spásu lidskou; a tedy: krásu), do kterého vejdeme právě jako děti.
Kruh se uzavírá a ústí v přímku - mezi dvěma dokonalostmi – k nepodmíněné
svobodě dětí Božích
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14.10. – 28. neděle v mezidobí
Jb 23, 1-9.16-17
Ž 22
Žd 4, 12-16
Mk 10, 17-31
Ve světle následující perikopy můžeme dojít k překvapivému, téměř otřesnému
zjištění: bohatství může být podobným břemenem, jako slepota, z duchovního
hlediska možná závažnějším.
Proč? Svatý Řehoř Sinajský měl žáka, Árona Slepého. Řehoř učedníka litoval a
utěšoval jej, že ti, kdo snášejí pokorně slepotu a doufají v Boha, získají věčné
světlo. Áron ustavičnou modlitbou očistil své srdce a posvětil svou mysl a rozum,
jež jsou očima duše, tak, že již nepotřeboval tělesný zrak, ale dokonce viděl věci
tělesnému zraku neviditelné.
Ale co boháč? Majetek je mnohdy podobně těžký úděl, jako bolest nebo nemoc.
Chudý člověk většinou prosí o zbohatnutí. Bohatý sotva prosí o zchudnutí. Ale
jedno mají společné, a dokonce i se slepcem Bartimaiem a Áronem Slepým:
mohou prosit Boha, aby jim pomohl snášet břemeno, důvěřovat v jeho milost a
když už si stýskají, nezlořečit. V lásce – ale jenom v lásce (ale i svobodě) slepý
prozírá, chudý má poklad v nebi a bohatý má poklad v chudém – má tedy do nebe
o stupeň dále, ale zato může vykonat mnoho dobrých skutků na zemi: a Bůh
vkládá břímě bohatství na ty, kteří jej unesou. Těm, kdo si je sami nesmlouvavě
uzurpují, nezbývá než věnovat peníze na výzkum miniaturizace velbloudů.
21.10. – 29. neděle v mezidobí
Iz 53, 4-12
Ž 104
Žd 5, 1-10
Mk 10, 35-45
Místa ve slávě po pravici a levici Krista jsou připravena. Ale není-li Ježíšovou
věcí, kým budou obsazena, pak kdo je tedy přichystal? Nejspíš Otec, v jehož
domě jsou příbytky mnohé. A Ježíš Kristus připravuje nás, abychom se mohli na
vstup do slávy náležitě připravit sami (jednak nám dává příklad – být tichý a
pokorného srdce, vydávat život za ty, které milujeme – ale především Vtělením
uzdravuje naší padlou přirozenost).
Naše přirozenost je natolik očištěna, že je schopna přijímat nestvořenou milost
Boží. Způsob (následování příkladu Krista a Svatých), jak ji získávat stále lépe a
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náležitěji pro své spasení a proměnění světa, rovněž známe. Součástí metody je
pak samozřejmě pokora, ochota nesobecky sloužit druhým, vlažnost ke svodům
moci a mamonu, odvržení panovačnosti a velikášství.

28.10. – 30. neděle v mezidobí
Jr 31, 7-9
Ž 126
Žd 7, 23-28
Mk 10, 46-52
Zde znovu, jako na tolika místech v Písmu, narážíme na otázku svobodné vůle.
Milost zdarma danou dostává každý, ale působí na něj podle míry jeho
připravenosti, která záleží na něm, na jeho odpovědnosti za vlastní spásu (a ta
musí stát na prvním místě, dokonce i nad odpovědností za ostatní, kterým přece
vlastní spásou prospíváme, jsouce pozornější, citlivější, laskavější a ohleduplnější,
jakož i naše usměrněné a očištěné energie uzdravují a zkrášlují okolní svět,
zprůchodňujíce jej Boží milosti). Této součinnosti lidské vůle s Boží milostí se
říká synergie.
Jak souvisí synergie se slepým Bartimaiem? Už touhou po uzdravení (hebrejské
šalom neznamená jen pokoj, ale i celistvost, ale i zdraví = Království Boží
(přesněji Vláda Boží) = spása) nabírá k synergii. Neodbytně křičí a nedá se
odehnat v důvěře ve spásná znamení Kristova, zázraky, moc uzdravovat – zde
pozorujeme synergii jako přijetí milosti. A synergie jako spolupráce na spáse (pod
kterou přijetí spásy zcela ústrojně spadá)? Nejen, že se Bartimaios vzchopil a
vstal, ale dokonce odhodil svůj plášť. Co to může znamenat? Že sebral sílu
odhodit zoufalství, sebelítost, bolest a ponížení (tedy zlé myšlenky, jak by řekli
otcové) podobně, jako Petr odhodil šat a s ním i strach, když se vydal v ústrety
Ježíši kráčejícímu po vodě. Už formulace „víra tvá tě zachránila“ odhaluje
synergii. Nelze dostatečně zdůraznit, jak důležitá je naše spolupráce s Boží milostí
na naší spáse. Bez zapojení vůle těžko dojdeme spásy, natožpak proti naší vůli.
Bůh nikoho nezatracuje a miluje všechny stejně. Ďábel se pak zatratil sám; berme
si tedy raději příklad ze slepého žebráka, než druhdy z nejkrásnějšího a
nejmocnějšího z andělů svrženého z nebe.
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Farní vyúčtování za měsíc září 2012

Příjmy:
sbírky rotunda:
příspěvky:

1.837,400,-

CELKEM:

2.237,-

Výdaje:
květiny:
telefon:
farní kafe (čaje,káva,bageta):
elektřina Communio:
elektřina rotunda:
nájemné+služby Communio 4Q:

1.655,1.084,320,11.540,3.310,3.366,-

CELKEM:

21.275,-

ROZDÍL:

- 19.038,-

Stav účtu k 30.9.2012:
Stav pokladny:
CELKEM:

767.584,48.992,816.576,-

Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze.
Vydáno : 1.10.2012. Neprodejné.
Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: stkat@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz
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