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„…světlo, jež bude zjevením národům.“ (L 2,32)

Slovo úvodem
Drazí sourozenci v Kristu,
SVĚTLO A POPEL – tyto dva symboly nás budou provázet letošním únorem.
Světlo svící požehnaných o svátku Uvedení Páně do chrámu jako ozvěna Vánoc a
popel vstupu do postní přípravy na Velikonoce. Můžeme při tom s obavou myslet
na vyhoření - na to, aby z naší víry, která se zpočátku rozhořela jasným
plamenem, nezbyla jen smutná hromádka popela. Můžeme se však také radovat
z toho, že ten, v jehož jménu si na Popeleční středu necháváme svá čela požehnat
křížem z popela na znamení pomíjivosti pozemského života, nás jednou probudí
k životu, který nekončí, tak jak o tom zpíváme v hymnu při žehnání svící:
…Zůstávej s námi, Pane, i teď, ať tvůj Duch svatý v nás živí tvůj žár,
vlévej nám do srdce svou božskou záři, naději, kterou nám nevezme smrt.
Až jednou umlkne náš lidský hlas, srdce a vědomí utichne s ním,
Ježíši, pomoz nám překročit práh Otcova domu, kde toužíme být.
Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, tvá láska září nám v temnotách…
Přeji Vám požehnaný únor a ať Vám v každé temnotě září světlo Kristovy lásky!
Váš
+Dušan
Kázání studentů teologie
Lk 11, 5-13

Bratři a sestry,
pokaždé, když si čtu dnešní příběh z evangelia, nemohu se ubránit
představě umíněného malého dítěte, které s hysterickým pláčem a s
dupáním svýma malýma nožičkama něco vyžaduje po svém rodiči. A
říkám si, k čemu nás toto čtení nabádá? Ke stejnému neodbytnému postoji
vůči našim rodičům, přátelům, sousedům, kolegům v práci? Skutečně nás
učí tomu, že pokud něco opravdu chceme nebo potřebujeme, tak máme
svým blízkým vyvrtat díru do hlavy svými požadavky?
Asi se shodneme, že tohle nebyl záměr tohoto Ježíšova
podobenství, i když se to tak na první poslech může zdát. Jaké je tedy jeho
sdělení? Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám
otevřeno. Ano, nabádání k určité vytrvalosti tu jistě je, ale je to nabádání k
vytrvalosti v modlitbě.
Kdybychom si totiž přečetli pár veršů nad dnešním evangeliem,
zjistili bychom, že přímo navazuje na to, jak Ježíš učil své učedníky
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Kázání studentů teologie

modlitbu Páně. Tímto podobenstvím tak vlastně jen doplňuje své učení o
to, kdo je ten, který naše slova pronesená v motlitbě přijímá.
Je to někdo, komu nebude vadit nás vyslyšet třeba o půlnoci. Je
lepším přítelem, než jakého bychom mohli najít zde na zemi. On se nebude
vymlouvat, on vstane a dá nám, co potřebujeme, i když se může zdát, že
také volí vyčkávací taktiku. Je i jako milující rodič, lepší než kterýkoliv
pozemský rodič, protože zná dokonale svá dítka. Stačí, abychom pozvedli
svůj zrak k nebi, a on už ví, co nám leží na srdci. Nemusíme ani otvírat ústa
a on naše slova uslyší.
Ale v tu chvíli se můžeme začít ptát znovu, proč pořád dokola
máme prosit o něco, co ten vševědoucí ví, že potřebujeme a to ještě dřív
než to sami požádáme? Proč nás nechává plýtvat slovy a nedává nám ty
věci jako takové milé překvapení? Ano, Bůh Otec ví, co potřebujeme a
skutečně o tom ví mnohem dřív než my, ale možná mu záleží na tom,
abychom si ty věci uvědomili i my. A naučili se i ve vztahu k němu říkat
„prosím“.
A co naplat, modlitba ani nefunguje jako automat na přání.
Nefunguje stylem „Bože, prosím…“ a po pár zacinkání v tom zázračném
přístroji nevypadne námi požadovaná věc. A buďme rádi. Říká se, že to
nejhorší, co se nám může stát, je, když nám Bůh splní naše přání. Občas mě
skutečně zamrazí, když si zpětně uvědomím, co jsem si kdy přála, a jak by
to asi vypadalo, kdyby se mi má nerozumná přání splnila.
Je tedy asi dobré k modlitbě přistupovat tak, že to není prostředek k
plnění našich přání. Pán Bůh přece není kouzelný dědeček. To že máme
vytrvale prosit, hledat a tlouci tedy možná není jen o neustálém opakování
stejných či každou chvíli jiných přání, jejichž splnění by nám z našeho
pohledu zlepšilo život. Je to spíše výzva k tomu, abychom přes naše pocity
nevyslyšení stále se stejnou důvěrou přistupovali k rozhovoru s Bohem a
přes naši věčnou nespokojenost a nenaplněné potřeby hledali mnohem
hlouběji v našem nitru skutečnou radost už pouze z toho faktu, že jsme
jedni z těch, kteří mohou zabušit u nebeské brány. A z toho pak už sama
vypramení nejen naděje, ale i ujištění, že dostaneme, nalezneme a bude
nám otevřeno.
Monika Mádlová
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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
Čtvrtek 1830 - eucharistická slavnost s kázáním studentů teologie u sv. Kříže
Pátek 1700 - eucharistická slavnost v Communiu
Událo se
1.1. se v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně konala Novoroční
ekumenická slavnost.
21.1. se v rámci akce Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 konalo
ekumenické setkání v prostorách Církve bratrské v Soukenické ulici.
24.1. se konala ekumenická bohoslužba v kostele CČSH Na Zderaze v Resslově
ulici.
Kalendárium
Každé pondělí v 18 hodin – setkání nad Biblí v Communiu.
5.2. (úterý) od 1900 – filmový klub v Communiu. Promítat se bude film „Ježíš je
normální“.
12.2. (úterý) od 1900 – Biblická hodina v Communiu.
13.2. (středa) od 1700 – Tvůrčí psaní v Communiu.
19.2. (úterý) od 1900 – Starokatolická specifika v Communiu.
26.2. (úterý) od 1800 – bohoslužba v rotundě sv. Kříže s ekumenickým kazatelem,
pozvání přijal Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.
Narozeniny v únoru slaví:
Helena Konvalinová, Martin Dobeš, Kateřina Judová, Klára Marie Jirešová, Erik
Vojtěch Boldiš, Michaela Noe Švestková, David Kubišta.
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
Žd 2,14-18
L 2,22-40

Bože, Otče světla, Ježíš, tvůj Syn,
byl dnes přinesen do chrámu jako ten, který ti patří
a Simeon s Annou ho poznali jako pravé světlo.
S hořícími svícemi v rukou tě prosíme:
zažeň všechnu temnotu z našich srdcí
a učiň z nás svědky tvého světla,
dokud tě nebudeme slavit v Duchu svatém
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

3.2. – 4. neděle v mezidobí
Jr 1,4-10
Ž 71
1K 13,1-13
L 4,21-30

Bože, původce našeho života,
od tebe přichází dobro a trpělivost.
Osvoboď nás od egoismu a hněvu
a dej nám lásku, k níž jsi nás stvořil.
Dej, ať tě ve svém životě stále více poznáváme
a jednou ať tě uvidíme tváří v tvář.
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Nedělní a sváteční čtení
10.2. – 5. neděle v mezidobí
Iz 6,1-13
Ž 138
1K 15,1-11
L 5,1-11

Svatý Bože, žádný člověk se k tobě nemůže
přiblížit vlastní silou, ale ty nám vycházíš vstříc
a povoláváš nás do své služby.
Dej nám ochotu naslouchat tvému slovu
a bez ohledu na vlastní nedostatky
před lidmi chválit a hlásat tvé jméno.
13.2. – Popeleční středa
Iz 58,1-12
Ž 51
2K 5,20b-6,10
Mt 6,1-6.16-21

Věrný Bože,
s důvěrou v tebe začínáme
období duchovní obnovy
a přípravy na velikonoční slavnost.
Prosíme tě: buď s námi
v těchto čtyřiceti dnech a veď nás,
abychom se k tobě obraceli,
řídili se tvými slovy
a sloužili ti ve svých bližních
skrze tvého Syna, Ježíše Krista,
našeho Pána a bratra,
který s tebou a Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.
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Nedělní a sváteční čtení
17.2. – 1. neděle postní
Dt 26,1-11
Ž 91
Ř 10,8-13
L 4,1-13

Pane Ježíši Kriste,
ty ses 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.
24.2. – 2. neděle postní
Gn 15,1-12.17-18
Ž 25
Fp 3,17-4,1
L 9, 29-36

Svatý Bože, ty máš radost ze všech,
kteří se k tobě navracejí.
Obrať k sobě naše srdce
a daruj nám nové nadšení v Duchu svatém,
abychom zůstali pevni ve víře
a byli připraveni konat dobro.
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Farní vyúčtování za měsíc leden 2013
Příjmy:
sbírky rotunda ................................................ 1.923,příspěvky........................................................ 7.670,-

CELKEM ....................................................... 9.593,-

Výdaje:
varhaník ......................................................... 2.500,telefon ............................................................ 1.084,-

CELKEM ....................................................... 3.584,ROZDÍL..................................................... + 6.009,-

Stav účtu k 31.1.2013 ................................ 918.035,Stav pokladny .............................................. 40.770,CELKEM.................................................. 958.805,-
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