Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

září 2014

8. ročník / 9. číslo

„Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět
spasen.“ (J 3, 17)

Z homilií římského biskupa sv. Řehoře Velikého na evangelia
Název "anděl" označuje službu, ne přirozenost
Je třeba vědět, že název "anděl" označuje službu, ne přirozenost. Neboť
tito blažení duchové v nebeské vlasti jsou sice vždycky duchové, ale nemohou se
vždycky nazývat anděly; anděly jsou jen tehdy, když se jejich prostřednictvím
něco oznamuje. Ti, kteří vyřizují poselství méně významné, se nazývají andělé, ti,
kteří přinášejí poselství velmi důležité, archandělé.
Proto nebyl poslán k Panně Marii jakýkoli anděl, ale archanděl Gabriel;
slušelo se totiž, aby byl vybrán k této službě anděl nejvyššího řádu, protože měl
zvěstovat událost, která převyšovala všechno.
A někteří se také označují vlastními jmény, aby bylo z názvu zřejmé, jaká
je jejich činnost. Ovšem v nebeském městě, kde patření na všemohoucího Boha
dává všem plnost vědění, nedostávají vlastní jména proto, že by je bez nich nebylo
možné poznat; ale protože přicházejí k nám konat nějakou službu, mají u nás
podle svých úkolů také jména. Michael znamená "Kdo je jako Bůh?", Gabriel
"Bůh ukázal svou sílu", Rafael "Bůh uzdravil".
A kdykoli se v něčem zvlášť projevuje podivuhodná moc, uvádí se, že je
poslán Michael, aby se poznalo podle skutku i podle jména, že nikdo nemůže
vykonat, co může vykonat svou mocí Bůh. Proto se také uvádí, že onen dávný
nepřítel, který se ve své pýše chtěl podobat Bohu a řekl: Vystoupím na nebesa,
nad hvězdy nebe vyvýším svůj trůn, budu podobný Nejvyššímu, bude na konci
světa jen s vlastními silami, dříve než propadne konečnému trestu, bojovat s
archandělem Michaelem, jak je řečeno skrze Jana: Nastal boj, Michael se dal do
boje.
A k Marii je poslán Gabriel, nazvaný "Bůh ukázal svou sílu", protože
přišel zvěstovat toho, který se zjevil v poníženosti, aby pokořil zlé moci. Tím
tedy, který se nazývá "Bůh ukázal svou sílu", měl být zvěstován ten, který
přicházel jako Pán všech mocností, udatný v boji.
A jméno Rafael se vykládá, jak jsme již uvedli, "Bůh uzdravil". Neboť
když se Rafael jako léčitel dotkl Tobiášových očí, setřel tmu jeho slepoty. Bylo
tedy vhodné, aby ten, který byl poslán přinést uzdravení, se nazýval "Bůh
uzdravil".

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
Pátek 1700 – eucharistická slavnost u sv. Vavřince

Kalendárium
27. září od 11,00 se bude v katedrálním chrámu sv. Vavřince konat slavnostní
bohoslužba k příležitosti 20. výročí první starokatolické bohoslužby právě
v našem katedrálním chrámu sv. Vavřince. Po bohoslužbě bude následovat agapé.
Událo se
4. července od 17,00 k nám do katedrálního chrámu sv. Vavřince přijel americký
pěvecký sbor Oregon Chorale. Nejprve krásně doprovodil naši páteční bohoslužbu
a následně po bohoslužbě měl ještě samostatný koncert. Kdo si nenechal ujít tuto
jedinečnou kulturní příležitost, zajisté nelitoval.
18. července od 18,00 jsme se již tradičně sešli kolem grilu na ordinariátní
zahradě a užívali jsme si slunečné počasí, dobré jídlo a pití a příjemnou
konverzaci. Do svých domovů jsme se rozešli asi hodinu před půlnocí a všichni
jsme trávili ještě druhý den.
8. srpna od 13,00 se pár statečných z nás sešlo u sv. Vavřince na předpouťový
úklid. Řádně jsme zametli v kostele i před kostelem, vyblýskali lavice, opucovali
oltáře a zalili kytky na nich. Děkujeme všem, kteří nám pomohli připravit
katedrální chrám na pouť.

Kalendář farní obce
10. srpna od 13,00 vyrazil průvod kejklířů a muzikantů od lanové dráhy na
Petříně a tím byla zahájena Svatovavřinecká petřínská pouť! Vedle kostela bylo
opět plno her pro děti a výtvarné dílny a dokonce přišel i kouzelník! Kapela
Euphorica učila děti lidové písně a DS Studna zahrála dětem pohádku o
Sindibádovi. Na bohoslužbě od 17 hodin jsme mohli přivítat do naší církevní
rodiny nového bratra Honzu a k přijímání nám navíc z kůru zahrála kapela Dr.
Max písničku Andělé, ke které napsal text náš biskup. Po bohoslužbě nás čekali
ještě dva koncerty. Nejprve jsme si mohli poslechnout keltský šanson v podání
Kachny a Zodiaca a hned po nich nám náš varhaník Vojta Starý představil svůj
nový hudební projekt Blues Ob-session. Tím však již pouť sv. Vavřince skončila.

Narozeniny v září slaví:
Petr Horčák, Veronika Jägerová, Daniel Křístek, Kateřina Kudelová, Ivana
Kuglerová, Jan Tomáš Matys, Markéta Pletková, Anna Kristina Součková, Táňa
Válková, ThDr. Petr Jan Vinš, Václav Všetečka, Filip Waller, Jakub Žytek.
Přejeme hojnost Božího požehnání.

Nedělní a sváteční čtení
7.9. – 23. neděle v mezidobí
Ex 12,1-14
Ž 149
Ř 13,8-14
Mt 18,15-20
Řeči o lásce jsou vždy poněkud nebezpečné. Někdy se totiž užívají jako
pokrývka, která má zakrýt nedostatek statečnosti, odvahy k pravdě, vědění, vlohy a
pod. Ale pro křesťana je měřítkem a prototypem lásky ten, který "miloval až k
smrti kříže". Ježíš. A samozřejmě i zcela neokázalá láska Mariina (od Betléma ke
Golgotě), vyjádřená ponejvíce bezvýhradnou poslušností. Znaky křesťanské lásky
jsou jiné, než ideály tohoto světa.

8.9. – Svátek Narození Panny Marie
Mi 5,1-4a (Ř 8,28-30)
Ž 13
Mt 1,1-16.18-23
Církev v celém liturgickém roce slaví jen troje narozeniny: narození
Ježíšovo, Panny Marie a Jana Křtitele. Svátek Narození Panny Marie je starý.
Objevil se po efezském koncilu (431), který se vyslovil k úctě Matky Boží, a už sv.
Jan Damašský jej řadí mezi přední mariánské svátky. Jsou to narozeniny Ježíšovy
Matky a evangelium nám ji představuje v řadě jmen Ježíšova rodokmenu a jako
tu, která byla vyvolena, aby počala z Ducha svatého.
Rodokmen, kterým začíná Matoušovo evangelium, je dlouhý a zdá se
nudný. Jenže bez něj text o Ježíšově narození a věcech, které ho předcházely,
vůbec neukazuje souvislosti Ježíšova bytí. Ježíš nepřichází do světa jako někdo,
kdo se tu objevil beze všech souvislostí. Ježíš přichází jako naplnění nadějí
Izraele, jako naplnění prorockých vizí a Božích zaslíbení, jako ten, kdo je vřazen
do dějin spásy, jako jejich naplnitel. Ježíš není produktem lidského snažení, nýbrž
svrchovaný Boží dar lidstvu a Maria s Josefem jsou prototypy příjemců tohoto
daru.
Maria je v Novém zákoně první bytostí, která naplňuje autentický pohyb
víry. Na místě, kde jiní pochybují a žádají znamení, Maria přijímá a důvěřuje.
Ačkoliv zůstává plně prostým tvorem, je požehnaná mezi ženami, a má ojedinělé
místo v Božím plánu.

Nedělní a sváteční čtení
14.9. – Svátek Povýšení sv. Kříže
Nu 21,4b-9
Ž 98 (Ž 78)
Fp 2,6-11
J 3,13-24
Bůh na svět neposlal svého Syna, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl
svět spasen. Stejně jak zachraňoval bronzový had Izraelský národ na poušti, tak
vyvýšené tělo našeho Pána, zachraňuje nás, když na něj pohlédneme. Zachraňuje
nás, dává nám nový život, možnost nového začátku. Bůh není soudcem, ale Otcem,
Pán není ten, kdo trestá, ale ten, kdo odpouští. A my? Z klamného pocitu vlastní
čistoty a bezúhonnosti se nebojíme ukázat prstem na ty, kteří se jakkoliv vybočují
našim normám. Ne Božím normám, ale našim normám správného křesťana.
Mluvíme o cizích proviněních, jako bychom my sami žádné neměly. Mluvíme o
hříchu, jako bychom sami byli svatí. Pokřiveným pohledem soudíme za Pána, za
Pána mluvíme, za Pána učíme.
A najednou není povýšený kříž, ale pouhý obraz ctností a správného
chování. Modla svatosti bez ducha. Jen maska, za kterou schováváme vlastní
nedokonalost.
Všichni jsme hříšní. Nikdo není bez viny. Jen jeden – Bůh, Ježíš Kritus,
který byl ve svém ponížení povýšen. A ne proto, aby nás soudil, ale aby nás
zachránil. A my můžeme být jeho učedníky. Učedníky, ne soudci…

21.9. – 25. neděle v mezidobí
Ex 16,2-15
Ž 105
Fp 1,21-30
Mt 20,1-16
Pavlova identifikace s Kristem je vyjádřena ve všech jeho listech. Záleží
mu na Kristu, chce s ním být zajedno v míře, která se nám může zdát být až
přehnaná. Není. Pavel pochopil více než kdo jiný, kým skutečně Ježíš je a co to
pro něho, Pavla, vlastně znamená. Přes všechnu výlučnost a intenzitu své lásky k
Ježíši není Pavel fanatikem. Nemluví okázale o smrti, ani ji nevelebí jako
jednoznančně lepší, než život. A hlavně - nenutí své stoupence, aby buď jednali
stejně jako on, nebo aby nenáviděli své odpůrce. Pro nás je velmi důležité hledat
cesty ke stejnému vztahu ke Kristu, jako měl Pavel.

Nedělní a sváteční čtení
28.9. – Slavnost sv. Václava
Mdr 6,9-21
1Pa 29
1P 1,3-6;2,21b-24
Mt 16,24-27
Pane, ty nám říkáš: Zapři sám sebe a následuj mně. Zapři sám sebe… A
sám jsi nám šel příkladem. Každým krokem na Golgotu jsi umenšoval své JÁ pro
svého Otce, pro naši spásu. S jakým nadšením i my chceme kráčet za tebou se
svým křížem na ramenou jako správný křesťan. Sebezapřený. Až do chvíle, než
poprvé padneme pod tíhou toho kříže. Než nás zmůže klikatá a kamenitá cesta
vzhůru. Rychle začneme vymýšlet možnosti jak si ulehčit, jak nestrhnout, jak si
neublížit. Začínáme koukat více na vlastní zmožená záda, vlastní pot a vlastní
únavu. Ty se nám mezitím začneš ztrácet v našem egoismu a my rychle hledáme
Petrova slova, která by nás z toho vysvobodila. Slova, kterými nezapřeme sebe,
ale tebe. Pro naši pohodlnost a lenost hledáme způsoby, jak tě následovat, ale bez
kříže. Jak býti křesťanem bez desatera. Jak býti věřícím bez Boha.
A přitom není těžké jít tvou cestou, protože jsi nám ji svou smrtí a
vzkříšením narovnal. To naše sobeckost je kříž, co ohýbá naše záda a trnová
koruna, co rozdírá nám spánky, ale tvá tři slova jsou slova svobody…

29.9. – Svátek Michaela, Gabriela, Rafaela a všech andělů
Da 7,9-10.13-14 (Zj 12,7-12a)
Ž 138
J 1,47-51
Hebrejské slovo mal‘ach stejně jako řecké angelos znamená posel.
Někdo, kdo zjevuje Boží vůli člověku, protože ten by neunesl setkání se samotným
Hospodinem. Andělé jsou Boží služebníci a poslové, kteří slouží při uskutečňování
Božích záměrů, duchovní a nesmrtelné bytosti, mající rozum a vůli.
Vždycky když se v bibli děje něco důležitého, je u toho anděl. Asi 90 míst v
Písmu mluví o andělech. Andělé biblických textů často nemívají jména, ale Písmo
přece tři jména uvádí. Gabriel přináší Zachariášovi zprávu o narození Jana
Křtitele a Matce Boží a Josefovi poselství o narození Spasitele, Michael je
vojevůdce zástupu Božího vojska a Rafael průvodce a ochránce Tobijášův. Písmo
také naznačuje, že andělé jsou našimi pomocníky a strážci.
Svatý Augustin napsal: „Anděl je v první řadě název úkolu“.

Rozhovor s Tomášem Pelcem
Tomáš Pelc je jedním ze členů farní rady a tak jsme si řekli, že mu položíme
pár otázek. Co má Tomáš rád, co ho baví a tak vůbec.
Tome, prozradil bys nám odpověď
na naši již vcelku tradiční první
Narozen: 1979
otázku. Jak ses dostal ke
starokatolické církvi a co tě na ní
Práce: úklid na letišti
zaujalo?
Ke Starokatolíkům jsem se dostal v
Hobby: běh
roce 2009, díky mé tehdejší
přítelkyni Martě Zoe. Ta již v té
době byla křesťankou. Později se stala mou kmotrou.
Jak jsem uvěřil? V dubnu 2010 jsem našel odkaz: http://www.bible21.cz/audio
Díky tomu jsem si stáhl Nový zákon zdarma na MP3. Uslyšel jsem, uvěřil jsem a
obrátil jsem se. Pokřtěný jsem jako Matyáš dne 23. 4. 2011.
Na starokatolické církvi se mi líbí, že není- v řadě otázek- tak přísná jako římskokatolická.
Co pro tebe vlastně znamenalo zvolení do farní rady? A jak to vidíš dnes, po
delší době působení v této funkci? Chtěl bys znovu nabídnout farnímu
shromáždění své služby?
Co se týče farní rady, tak jsem měl jako hlavní cíl evangelizaci. Roznos letáků do
kaváren a čajoven. To se mi nepovedlo. Nejprve se tedy pokusím splnit svůj cíl a
potom budu uvažovat o pokračování v členství farní rady.
S novým školním rokem nám opět začnou pravidelné úterní programy. Který
z těchto programů tě nejvíce oslovoval v uplynulém školním roce a co bys
třeba rád, aby se nově do programu zařadilo?
Protože jsem byl dlouhou dobu na nemocenské, tak jsem se minulý rok moc
těchto programů neúčastnil.
A měl bys tedy aspoň nějaký návrh či něco, co bys jako program uvítal nyní,
když už máš nyní možnost se více zúčastňovat?
Moc se mi líbí úterní biblické hodiny. Mrzí mě, že je nestíhám. Vstávám v 4:30 a
tak chodím dřív spát. Vím, že v úterý je taky promítání filmů s křesťanskou
tématikou. Super odkaz na křesťanské filmy ke stažení zdarma je zde:
http://krestanfilms.webnode.cz/kategorie-filmu-/
Díky za tip, to se bude hodit.  A co jinak děláš ve svém volném čase?
Nejraději mám běhání. Trénuji a běhám s kamarádem. Koncem září se chystáme
na Běchovice, což je nejstarší silniční závod v Evropě.
Děkujeme za rozhovor a přejeme ti příjemný podzim.

Fotografie ze Svatovavřinecké petřínské pouti 2014

Fotografie ze Svatovavřinecké petřínské pouti 2014
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