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"Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš
ke mně, a já abych byl v nich.“ (J 17,26)

Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu
Sestoupení Páně do pekel
Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké
ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a
vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých.
Jistě jde hledat praotce lidstva jako ztracenou ovci. Jistě chce navštívit ty,
kdo se nacházejí v naprostých temnotách a ve stínu smrti; jistě přichází
vysvobodit z bolestí uvězněného Adama spolu s uvězněnou Evou, jako Bůh i Evin
syn.
Pán k nim vešel vyzbrojen vítězným křížem. Jakmile ho praotec Adam
uviděl, v úžasu se bil v prsa a na všechny volal: „Můj Pán ať je se všemi!“
A Kristus Adamovi odpovídá: „I s tebou.“ Chápe ho za ruku a burcuje ho slovy:
„Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.
Já jsem tvůj Bůh a pro tebe jsem se stal tvým synem; pro tebe a pro ty,
kteří se mají z tebe narodit nyní říkám a s veškerou mocí poroučím těm, kdo byli
v poutech: Vyjděte ven. A těm, kdo byli v temnotě: Mějte světlo. A spícím:
Vstaňte.
Přikazuji ti: Probuď se, spáči, přece jsem tě neučinil proto, abys prodléval
spoutaný v podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, kdo zemřeli.
Vstaň, dílo mých rukou, vstaň, můj obraze učiněný k mé podobě. Vstaň a vyjděme
odtud. Neboť tys ve mně a já v tobě, jsme přece jedna nedílná osoba.
Pro tebe jsem se stal já, tvůj Bůh, tvým synem. Pro tebe jsem já, Pán,
přijal tvou podobu služebníka. Pro tebe jsem já, který jsem na nebi, přišel na zem
a do podsvětí. Pro tebe, člověče, jsem byl jako člověk, bez pomoci, odložený mezi
mrtvé. Pro tebe, který jsi vyšel ze zahrady, jsem byl ze zahrady vydán Židům a
v zahradě ukřižován.
Pohleď na můj poplivaný obličej, to jsem snesl pro tebe, abych v tobě
obnovil dřívější dech. Pohleď na mé zpolíčkované tváře; to jsem snesl, abych tvou
porušenou podobu obnovil opět k svému obrazu.
Pohleď na má zbičovaná záda; to jsem snesl, abych odstranil břemeno
hříchů tížící tvá ramena. Pohleď na mé ruce šťastně přibité ke kmeni kříže; to pro
tebe, jenž kdysi nešťastně vztáhl svou ruku ke kmeni v ráji.
Usnul jsem na kříži a kopí proklálo můj bok. To pro tebe, který jsi usnul
v ráji a nechal vyvést ze svého boku Evu. Můj bok vyléčil ránu ve tvém boku. Můj
spánek tě vyvede ze spánku podsvětí. Mé kopí zadrželo kopí namířené proti tobě.
Vstaň, vyjděme odtud! Nepřítel tě vyvedl z rajské země; já už tě neusadím
do ráje, ale na nebeský trůn. On tě zahnal od stromu života, který byl
předobrazem; avšak já jsem sám život, a hle, jsem s tebou spojen. Určil jsem
cheruby, aby tě opatrovali jako služebníci a přikazuji jim, aby tě měli v takové
úctě, jaká přináleží Bohu.“

Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu
Trůn s cheruby je uchystán, nosiči jsou pohotově připraveni, svatební
komnata je vystrojena a jídla přichystána. Věčné stánky a příbytky jsou
vyzdobeny, poklady věčných statků otevřeny a nebeské království je připraveno
už od věků.

Kalendář farní obce
Starokatolické velikonoce 2014
KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV. VAVŘINCE NA PETŘÍNĚ:
Květná neděle – 13.4. v 17,00 eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
Úterý 15.4. v 18,00 eucharistická slavnost se svěcením olejů za účasti všech kněží
Zelený čtvrtek – 17.4. – památka poslední večeře Páně
19,00 – eucharistická slavnost s mytím nohou a getsemanská meditace
21,00 – křížová cesta na Petříně s ekumenickou účastí
Velký pátek – 18.4. – památka utrpení a smrti Páně
18,00 – křížová cesta na Petříně
19,00 – liturgie Velkého pátku
20,30 – netradiční pašijová hra
21,30 – noční bdění s modlitbami
Bílá sobota – 19.4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
21,00 - liturgie velikonoční vigilie
ROTUNDA NALEZENÍ SV. KŘÍŽE V UL. KAROLÍNY SVĚTLÉ NA
STARÉM MĚSTĚ:
Středa 16.4. v 18,00 temné hodinky – Sedm Kristových slov na kříži
Hod Boží velikonoční – 20.4. v 17,00 eucharistická slavnost
2. neděle velikonoční – 27.4. v 9,00 rozhlasová eucharistická slavnost
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 kolem stolu v Communiu
Narozeniny v dubnu slaví:
Šimon Bárta, Monika Fingerová, Mirjam Formanová, Lukáš Jandourek,
Rút Timea Emily Janoušková, Barbora Kapešová, Amélie Anna Kodymová,
Eva Kratinová, Barbora Kurandová, Vladislava Matysová, Eliška Osvaldová,
Petr Svoboda, Karel Štýbr, Jitka Tykalová. Martin Valent, Jan Ziegler
Přejeme hojnost Božího požehnání.

Kalendář farní obce
Kalendárium
1. dubna od 19,00 se bude konat filmový klub v Communiu v ulici Karolíny
Světlé 21 (promítat se bude film s názvem „Univerzální uklizečka“ z roku 2005,
komedie VB s Rowanem Atkinsonem).
4. dubna od 17,00 se koná první páteční bohoslužba u sv. Vavřince na Petříně
v tomto roce. Při bohoslužbě bude zpívat anglikánský sbor. Bohoslužba bude
částečně dvojjazyčná (anglicko-česky) a sloužit bude bratr Marek Bendy Růžička.
11. dubna od 13,00 se koná ještě jeden úklid, resp. spíše příprava sv. Vavřince
právě na velikonoční svátky. Prosíme o pomoc. Pokud byste mohli přijít nám
pomoci, budeme rádi. Teplé nápoje budou zajisté k dispozici.
Událo se
5. března od 18,00 jsme v rotundě Nalezení sv. Kříže společnou účastí na
bohoslužbě vstoupili do postní doby. Nechali jsme se poznačit popelem a
s černými křížky na čele následně vyrazili k domovu. Již jen 40 dní a Pán vstane
z mrtvých.
7. března od 17,00 jsme v rotundě Nalezení sv. Kříže prožili kající bohoslužby
s udělováním svátosti smíření. Bohoslužbě předsedal Petr Jan Vinš.
11. března od 19,00 jsme se sešli v Communiu v ulici Karolíny Světlé po dlouhé
době opět v počtu, abychom se společně mohli podívat na film. Tentokrát jsme si
pustili film „Vlákna“ z roku 1984, který velmi realisticky ukazoval, co by se stalo,
kdyby studená válka mezi USA a Ruskem skončila tak, že by jaderné hlavice byly
vypáleny. Po takto silném zážitku jsme se rozhodli, že si příště pustíme něco na
odlehčení. Případné návrhy na filmy, které byste chtěli vidět, přijímáme
s otevřenou náručí na mailu: madlova@starokatolici.cz. ;)
19. března od 13,00 jsme společnými silami poklidili sv. Vavřince a kapli Božího
hrobu na Petříně. Všem pomocníkům děkujeme! Bez vás bychom to uklízeli ještě
dnes! :)
25. března od 18,00 jsme neměli tradičně v rotundě Nalezení sv. Kříže
ekumenického hosta, ale oslavili jsme společně slavnost Zvěstování Páně. Tak
jsme si mohli v postní době výjimečně zazpívat Gloria. Teď si zase budeme muset
počkat až na svěcení olejů v katedrále.

Nedělní a sváteční čtení
6. 4. – 5. neděle postní
Ez 37,1-14
Ž 130
Ř 8,6-11
J 11,1-45
Dát se vést sobectvím znamená smrt… Apoštol Pavel na to upozorňuje
Římany ve svém listě. Ale jak často bychom si tuto větu měli připomínat v našem
životě i my. Možná nás teď napadne: „Vždyť nejsem sobecký, starám se o rodinu,
o přátele…“ Jak často však přehlížíme vlastní JÁ ve vztahu k Bohu. Jak často
předkládáme Hospodinu to, co nás tíží, co nás trápí, co je v našem životě všechno
špatně, ale když zaklepe na naše dveře on, otevřeme mu? Díváme se stranou,
děláme, že neslyšíme, když Jeho Duch v nás chce vést cestou Pravdy. Je přece tak
pohodlné neslyšet. Sice následujeme Krista na jeho křížové cestě, ale vlastní záda
pod tíhou břemene nezohneme. Přihlížíme, možná litujeme, ale Šimonem z Kyrény
raději nebudeme. Přece stačí, že jsme vedle. Tak trochu stranou, i když stále
dostatečně blízko. Nebo ne?
Pane dej, ať hlas našeho sobectví a soustředění se jen na sebe není nikdy
hlasitější než Tvůj hlas, který nás volá k sobě. Ať se dokážeme nechat vést Duchem
a to nejen po okraji, ale středem Tvé cesty!
13. 4. – Květná neděle
Iz 50,4-9a
Ž 31
Fp 2,5-11
Mt 26,14-27,66 (Mt 27,11-54)
Jak slepou má důvěru Izajášův služebník k Hospodinu. Nebojí se násilí,
nebojí se potupy, nebojí se… Ví, že v jeho věrnosti s ním Hospodin zůstane. Proto
ho rány minou, proto nebude uražen a proto si může dovolit všechno toto snést.
Neznamená to, že by ho snad utrpení nebolelo, ale za vším tím utrpením si
uvědomuje to víc – naději ve svém Bohu. Není to pýcha ani hloupé kasání, je to
plné odevzdání se.
Ježíš se plně odevzdal svému Otci. Už když projížděl branou Jeruzaléma,
věděl, co ho čeká. Věděl, že hosana kolem něj za chvíli skončí a znít bude už jen
„Ukřižuj ho!“ A on byl připraven vzít na svá ramena kříž… A proto ho Bůh
povýšil a všechno jeho utrpení, rány a smrt bylo nahrazeno bílým rouchem
vzkříšení. Teď se před ním sklání každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí…

Nedělní a sváteční čtení
17. 4. – Zelený čtvrtek
Ex 12,1-4.(5-10.)11-14
Ž 116
1K 11,23-26
J 13,1-17.31b-35
Šerá místnost byla osvětlena jen hřejivými a mihotavými plamínky ohně
z lamp. Vzduch byl prosycen vůní pečeného beránka a nekvašených chlebů. Víno
v nich probouzelo příjemný a radostný pocit ze společné chvíle. Jsou se svým
Mistrem. On je uprostřed nich. Jejich hruď se dme pýchou, že mohou být s ním.
Tak blízko. Tak věrni. To přece něco znamená. Oni něco znamenají. Jsou víc…
V tu chvíli k nim Ježíš přistoupí a začne mýt jejich nohy. Co to znamená?
Proč on myje nohy jim? Proč se snižuje k tomu, aby smýval prach a špínu z jejich
chodidel?
„Nejsem víc než vy… A ani vy nejste víc než ostatní. Nebyli jste vyvoleni
proto, abyste se povyšovali. A proto jak jsem já vám učinil, čiňte i sobě
navzájem.“
Dar víry z nás nedělá výjimečné osoby. Nejsme moudřejší, vyvolenější ani
významnější než lidi kolem nás. Dar víry nám nedává prvenství. Dává nám
možnost a sílu k tomu, abychom dokázali s láskou a vděčností sloužit jeden
druhému.
18. 4. – Velký pátek
Iz 52,13-53,12
Ž 22
Žd 10,16-25 (Žd 4,14-16;5,7-9)
J 18,1-19,42
Byl korunován trním. Oděn rány bičem. Ozdoben urážkami. Jeho žezlem
byly rány holí. Jeho korunovačními klenoty hřeby v jeho nohou a rukou. Trůnem
stal se mu kříž. Jeho královskou řečí byla pokora. Jeho sláva byla v odmítnutí.
Jeho moc v obětování se.
Toto je král, před kterým pokleknu. To je král, kterému se budu klanět. To
on byl povýšen ve svém utrpení. Milosrdný. Spravedlivý. Milující.
A to ticho, které provází tento den, to je jen sbírání dechu na nedělní
Aleluja. Tak zůstaňme tiší. Pán je uložen do hrobu, ale den po sobotě bude znít
zvony.

Nedělní a sváteční čtení
20. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Iz 25,6-9
Ž 114
1K 5,6b-8
L 24,13-49
Jejich srdce bylo naplněno zármutkem. Ztráta nadějí jim svěsila hlavu.
Proč zůstávat v Jeruzalémě. Kvůli čemu? Kvůli komu…? Pocit, že se ty roky honili
jen za vlastní klamnou představou, že on je Mesiáš, jim až skoro zabraňovala
dýchat. Zemřel… A nic se nestalo. Jen trochu zahřmělo. Přehnala se bouře. A on
dál visel na kříži. Mrtví…
A co teď dál? Možná se vrátí domů. Znovu ke své práci, ke svým rodinám.
Zpět do normálního života. Rychle spolknout tu bolest a žít jako by se nic nestalo.
Co jiného? Vrátí se poražení…
„O čem to rozmlouváte? Proč jste plni zármutku?“
Probral se snad tento Izraelita dnes ráno? Copak neví, co se stalo?
Vlastně, proč by to měl vědět? Křižuje se pořád. Nic významného se nestalo.
„Zabili proroka…“
„Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“
Pane, dej, ať ve své sleposti nepřehlížíme, co nám Písmo říká, a ať
neztrácíme naději ve chvíli, kdy se děje Boží dílo. Nemusíme vždy rozumět, ale
nauč nás důvěřovat.
27. 4. – 2. neděle velikonoční
Sk 2,14a.22-32
Ž 16
1P 1,3-9
J 20,19-31
Apoštolové jsou schováni za zavřenými dveřmi. Bojí se. Celý Jeruzalém je
stále na nohou. Ti, kteří zabili Ježíše, by se určitě rádi zbavili i jeho učedníků.
Zničit tuto náboženskou sektu. Vyplenit ji ze synagogy i kořeny. Možná si
dovolovali vyjít ven jen po setmění, kdy je nemohl nikdo poznat.
A přesto se objevil mezi nimi. Vzkříšený Pán. Nepřišel dveřmi, nezaklepal.
Jen jim popřál pokoj. Dechem na ně seslal Ducha svatého a dal jim moc
odpouštět hříchy. Té kupce ustrašených mužů. Těm, kteří v jeho nejtěžší chvíli od
něj utekli. On je však nesoudí, neodmítá. Chápe ten lidský strach, sám byl
člověkem. Ví, že si vybral správně. Jen to bude chtít víc než jednu návštěvu…

Rozhovor s Markétkou Boldišovou
Koncem března jsme si při poslední bohoslužbě v Communiu odchytli
nejpravidelnější návštěvnici stolových bohoslužeb a to Markétku Boldišovou.
Jedenáctiletá Markétka je i vítaná výpomoc v asistenci, ale co více o ní víme?
Snad už jen to, že má ještě další tři mladší brášky a spoustu koníčků. Možná
proto je lepší čas ji trochu více poznat.
Markétko, jak už jsme v úvodu
naznačili, víme, že se věnuješ
nějakým mimo školním aktivitám.
Studium/Práce:
Jaké to jsou a co tě nejvíce baví?
základní škola
Baví mě kreslení, teď zrovna maluju
návrhy oblečení pro panenky. Mám
Hobby: historie,
ráda pohyb, líbí se mi atletika a
kreslení a čtení
gymnastika, ale nikam do kroužku
nechodím, protože mě to baví dělat
po svém. Ráda chodím do přírody - hlavně do lesa u nás na Chodově, a chodím na
skauta. Když mám chvilku, tak si čtu, baví mě dětské detektivky, Pán prstenů, a
teď čtu Harryho Pottera.
Narozen: červen 2003

Teď se trochu zadíváme do tvé budoucnosti. Čím bys chtěla být? Přemýšlela
jsi třeba, kam bys chtěla jít na střední?
Chtěla bych být něco jako dětská doktorka, nebo spisovatelka, baví mě vymýšlet
příběhy. O středních školách toho moc nevím, jenom jsme si povídali ve škole o
gymnáziích. Zkusím to za rok na víceleté gymnázium.
Ovšem, když jsme je také zmínili, co tví bráškové? Není to náročné být jediná
holka mezi takovou mužskou přesilou? Jak spolu vycházíte?
Vycházíme spolu dobře, občas se popereme, většinou z legrace. Ale jinak je to
fajn. Jenom nemám ráda, když mi lezou do pokoje. Mám ráda klučičí hry, lezu po
stromech a tak, takže si myslím, že mezi bráchy docela zapadnu.
Blíží se nám velikonoce. U vás doma jsou celkem 4 muži, pokud se přidá
dědeček, bude pátý do počtu. Neděsí tě pomlázka? :)
Ne, umím rychle utíkat, a navíc zatím většinou sama chodím na koledu u dědy na
vesnici.

Rozhovor s Markétkou Boldišovou
A když mluvíme o velikonočních svátcích, tak u sv. Vavřince bude zase
spousta slavnostních bohoslužeb. Budeš mít čas připojit se k asistenci? A baví
tě ministrovat?
Ráda bych aspoň jednou přišla, ale nevím, jak mi vyjde čas, protože jsme o
Velikonocích vždycky u dědy. Ministruji ráda.
Děkujeme velice za rozhovor a budeme se zase těšit v kostele.
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