Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

7. ročník / 1. číslo

leden 2013

z Novoroční ekumenické slavnosti

Kázání studentů teologie
Mt 25, 13-29
Nedávno mi volal můj mobilní operátor, že pro mě mají báječnou nabídku. Za
dlouhodobé zákaznictví mě odmění speciální nabídkou kreditní karty s možností
jít do mínusu až do výše poloviny mého měsíčního platu. Zdvořile jsem je odmítla
s tím, že dlužit nechci. Když se mě zeptali jestli jejich podmínky nepovažuji za
výhodné, nebo jestli mám nějakou špatnou zkušenost. řekla jsem jim, že jistě
výhodné jsou, že jen nechci utrácet peníze, které nemám. Je to jednoduché a
logické, utrácení peněz, které člověk ještě nevydělal může mít velmi nepříjemné
následky, které si velmi dobře uvědomujeme. S našimi dluhy vůči těm kteří do
nás investují svůj čas a lásku již tak důslední nebýváme.
S tím počítá latinský překlad Modlitby Páně. Tam, kde se česky modlíme a
odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. V latině stojí
„dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris“. Tedy
odpusť nám naše dluhy, jakož i my odpouštíme našim dlužníkům. Prosíme Boha o
odpuštění naší malé důvěry v něj, naší malé lásky a malichernosti ve vztahu
k němu i bližním.
Můžeme namítnout, že třetí služebník nikomu nic nedlužil, majetek nijak
nezpronevěřil. Neudělal vůbec nic špatného, jen zachoval co mu bylo dáno. Jistě
dělal toho možná málo, možná nevyužíval všech možností které měl, ale dostal
koneckonců nejméně. Ostatně u Matouše je v podobenství přímo zmíněno, že
každému ze služebníků byl svěřen majetek podle jeho schopností. Takže už od
začátku měl nejhorší výchozí pozici. Jenže v kapitalismu se platí za výsledek,
takže mu bylo odňato i to co měl.
Zatímco za první dva služebníky mluví výsledky jejich snažení, třetí služebník má
jako jediný potřebu své chování komentovat a omlouvat. Prostě to, že nic neudělal
okecává. Jako hlavní důvod uvádí strach, ale v pozadí cítíme také jeho neochotu a
lenost. Na počátku byl nedostatek kuráže potřebné k investici, strach, díky němuž
se stává třetí služebník pro svého pána nakonec zcela nepotřebným.
Je však velmi těžké poprat se s takovým strachem. Se strachem milovat sebe i
druhé, přistoupit k světu s otevřenou náručí, bez obavy, že budeme zraněni.
Pramenem tohoto strachu je naše malá víra v Boha. Nedostatek víry v to, že i
kdyby nás zradil celý svět on nás neopustí. Právě tahle naše malá důvěra je
naším velkým dluhem vůči Hospodinu.
Největším z nezasloužených darů je bezesporu náš vlastní život. Tajemství života,
jehož dárcem je Bůh. Na včerejší promoci Katolické teologické fakulty, při
představování absolventů teologických oborů zaznělo velké množství
inženýrských a doktorských titulů, mnozí z těchto lidí pokročilejšího věku jsou již
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delší čas činní v oborech oborů jako je medicína, fyzika či biologie. To že teologii
studují lidé, kteří již mají v přírodních vědách něco za sebou nás přivádí
k myšlence že : Kde končí fyzika, tam začíná víra. Nakonec žádné neteologické
vysvětlení života a světa neexistuje. Můžeme vysvětlit okolnosti vzniku života,
můžeme vznikající život ovlivnit, ale učinit mrtvé živým nedokážeme.
S darem života souvisí naše neochota předat jej dál. Každý pocházíme ze dvou
rodičů, čili abychom zachovali tuto hřivnu měli bychom mít alespoň dvě děti.
Zúročit dar naší plodnosti a přijmout zodpovědnost za ni tak může být jedním
z mnoha příkladů v nichž je naše neochota naprosto zjevná. Zároveň nás vědomí
toho, že život je nám dočasně propůjčen přivádí k pokoře. A samozřejmě komu
jinému bychom měli důveřovat, než tomu kdo nám daroval to nejcennější. Proto
se nebojme opřít o Hospodina a rozvíjet co nám bylo dáno bez obav z neúspěchu.
Protože jak řekl Winston Churchil: „Tajemství úspěchu nespočívá v tom, že
nespadnete, ale v tom jak rychle se dokážete zvednout.“
Lucie Kodišová

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
Čtvrtek 1830 - eucharistická slavnost s kázáním studentů teologie u sv. Kříže
Pátek 1700 - eucharistická slavnost v Communiu
Událo se
1. ledna se v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně konala Novoroční
ekumenická slavnost.
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Kalendárium
Každé pondělí v 18 hodin -- setkání nad Biblí v Communiu.
8.1. (úterý) od 19,00 - Biblická hodina v Communiu.
15.1. (úterý) od 19,00 – Starokatolická specifika v Communiu.
16.1. (středa) od 17,00 - Tvůrčí psaní v Communiu.
22.1. (úterý) od 18,00 – bohoslužba v rotundě sv. Kříže s ekumenickým
kazatelem, pozvání přijal farář CČSH Jan Daniel Došek.

Narozeniny v lednu slaví:
Tomáš Pelc, Vladimír Němec, Alena Mádlová, Martin Bláha, Vladimíra Lebová.
Přejeme hojnost Božího požehnání.

Nedělní a sváteční čtení

1.1. – Slavnost Matky Boží Panny Marie
Nu 6, 22-27
Ž 67
Ga 4, 4-7
L 2, 15-21

Všemohoucí Bože,
ty jsi vyvolil Pannu Marii za Matku svého Syna a našeho Spasitele.
Dej, ať jako ona dokážeme přijmout tvou vůli
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a uskutečňovat ji ve svém životě s poslušností a láskou.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

6.1. – Slavnost Zjevení Páně
Iz 60, 1-6
Ž 72
Ef 3, 1-12
Mt 2, 1-12

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.
Jemu patří s tebou a s Duchem svatým
klanění, čest a sláva nyní a navěky.

13.1. – Křtu Páně
Iz 43, 1-7
Ž 29
Sk 8, 14-17
L 3, 15-17.21-22
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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.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí navěky věků.

20.1. – 2. neděle v mezidobí – Svatby v Káně
Iz 62, 1-5
Ž 36
1K 12, 1-11
J 2, 1-12

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.
Prosíme tě o to skrze něho,
Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a působí navěky.

25.1. – Svátek Obrácení apoštola Pavla
Sk 22, 3-16
Ž 117
Mk 16, 15-18
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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.
Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

27.1. – 3. neděle v mezidobí
Neh 8, 1-3.5-6.8-10
Ž 19
1K 12, 12-31a
L 4, 14-21

Bože, ty jsi naše síla a radost,
odejmi od nás všechno zoufalství a všechen smutek.
Dej, abychom naslouchali tvému slovu
a pevně se ho drželi na své cestě k naplnění života.
Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.
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Farní vyúčtování za měsíc prosinec 2012

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

CELKEM:

2.727,4.120,100.000,12.800,-

119.647,-

Výdaje:
varhaník:
telefon:
elektřina:
farní kafe + vánoční setkání:

2.500,1.084,3.310,3.410,-

CELKEM:

10.304,-

ROZDÍL:

+ 109.343,-

Stav účtu k 31.12.2012:
Stav pokladny:
CELKEM:

919.365,39.347,951.712,-
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