Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

říjen 2014

8. ročník / 10. číslo

„Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!“ (Jk 5, 13b)

Z listu svatého Františka všem věřícím
Buďme prostí, pokorní a čistí
Nejvyšší Otec oznámil skrze svého svatého archanděla Gabriela svaté a
slavné Panně Marii, že jeho Slovo, tak vznešené, svaté a slavné, sestoupí z nebe. Z
jejího lůna Syn Boží skutečně přijal lidské tělo, podrobené křehkosti jako tělo
naše. Byl nade všechno bohatý, a přece si se svou nejblahoslavenější Matkou
vyvolil chudobu. A když se přiblížilo jeho umučení, slavil se svými učedníky
velikonoční večeři. Potom se modlil k Otci: Otče můj, jestliže je to možné, ať mě
mine tento kalich.
Vložil však svou vůli do vůle Otcovy. A Otcovou vůlí bylo, aby jeho
požehnaný a slavný Syn, nám daný a pro nás narozený, přinesl skrze svou vlastní
krev sám sebe jako oběť na oltáři kříže; ne za sebe, vždyť skrze něj všechno
povstalo, ale za naše hříchy. Tím nám Kristus zanechal příklad, abychom šli v
jeho šlépějích. A Otec chce, abychom byli skrze Krista všichni spaseni a abychom
ho přijali s čistým srdcem a čistým tělem.
Jak jsou šťastní a požehnaní ti, kdo milují Pána a dělají to, co říká on sám
v evangeliu: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší, a
bližního jako sám sebe. Milujme tedy Boha a uctívejme ho čistým srdcem a čistou
myslí, neboť to si přeje nade všecko. Pán říká: Opravdoví ctitelé budou Otce
uctívat v duchu a v pravdě. Všichni, kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v
pravdě. A proto se k němu obracejme s chválami a prosbami ve dne v noci a
říkejme: Otče náš, jenž jsi na nebesích, neboť je třeba stále se modlit a
neochabovat.
A kromě toho přinášejme ovoce, které je známkou obrácení. A milujme
bližní jako sebe. Mějme lásku a pokoru a podporujme potřebné, protože to
očišťuje duši od poskvrny hříchů. Vždyť lidé všechno, co zanechají na tomto
světě, ztratí; s sebou si však ponesou odměnu za lásku a za to, co darovali
potřebným; za to dostanou od Boha štědrou odměnu a odplatu.
Nechtějme být moudří a chytří podle lidských měřítek, ale spíše buďme
prostí, pokorní a čistí. Nikdy nemáme toužit po tom, abychom převyšovali druhé,
ale spíše buďme služebníky a buďme podřízeni každému lidskému zřízení kvůli
Bohu. A na všech, kdo takto jednají a vytrvají až do konce, spočine Duch Páně a
učiní si v nich příbytek; budou syny nebeského Otce, jehož skutky konají, a jsou
bratrem, sestrou i matkou našeho Pána Ježíše Krista.

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
V říjnu pro vás chystáme změny pravidelných úterních programů. Pro zatím
necháme toto téma zahalené závojem tajemství, ale veškeré informace dostanete
včas při bohoslužbách.
5. října od 17,00 budeme u sv. Vavřince na Petříně děkovat při bohoslužba za
úrodu a při té příležitosti budeme také žehnat zvířátka. Takže cokoliv doma
chováte a dělá vám to radost, můžete přinést k Vavřinci a bratr biskup Dušan
tomuto mazlíčkovi požehná. Také při této bohoslužbě budeme vítat do církevní
rodiny malou Magdalénku. Radosti a důvodů k díkům bude více než dost! 

Kalendář farní obce
Událo se
14. září od 9,00 se na Českém rozhlase opět ozvala do éteru starokatolická
bohoslužba. Sice byla přenášena z Jablonce nad Nisou, ale zúčastnili se ji i pražští
farníci. Užili jsme si tak společně svátek patrocinia našeho jabloneckého kostela a
po bohoslužbě ještě na chvíli zůstali v příjemném rozhovoru s jabloneckými nad
talířem výborného guláše.
18. září – 21. září byly dny, které i pro některé pražské farníky byly ve znamení
starokatolického kongresu v Utrechtu. Čtyři dny plné společné modlitby,
vzájemného mezinárodního poznávání a také kultury. Podrobnější reportáž si
budete moci přečíst v Communiu a větší zmínka i s fotkami se nachází už i na
webových stránkách.
27. září od 11,00 se v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně konala
slavnostní bohoslužba k příležitosti 20. výročí první starokatolické bohoslužby
právě u sv. Vavřince. Tento den byl významný ještě jedním výročím. Před
sedmnácti lety přijal biskupské svěcení bratr biskup Dušan. V této sváteční
atmosféře jsme chvíli posečkali i po bohoslužbě u výborného jídla.

Narozeniny v říjnu slaví:
Ing. Ján Boldiš, Damián Marek Boldiš, Jiří Grec, Mgr. Jiří Hanika, Jana Jičínská,
Lucie Klára Kodišová, Mgr. Marek Koniuk, Jan Lhoták, Markéta Mudrová,
Magdaléna Ottová, Milan Pech, Adéla Petáková, Filip Svoboda, Edita Svobodová,
Ing. Jan Šárka.
Přejeme hojnost Božího požehnání.

Nedělní a sváteční čtení
5.10. – Den díků za úrodu
Gn 2,4b-9
Ž 104
Jk 2,5-9.13
Mt 13,31-32 (Mk 4,30-32)
Ústředním tónem dnešního dne je vděčnost. To není jen úroda z polí a
stromů, za kterou děkujeme. To je třeba i naděje, kterou smíme čerpat, přátelství,
svoboda, blízkost druhých lidí, odpuštění. Dary obyčejné, pozemské, i dary
duchovní. To všechno k životu potřebujeme a to všechno dostáváme.
Když Bůh stvořil člověka, dal mu k dispozici všechno, co potřebuje k
životu, ale dal mu také rozum a cit. Rozum, aby byl moudrým správcem všeho, co
mu bylo stvořeno, cit, aby jeho srdce znalo vděčnost Dárci všech darů i lásku vůči
druhým lidem.
Slavíme den díků za úrodu, ale zda se urodilo, to snad víme jen ze zpráv.
Svět se dnes nedělí podle žňového období, nýbrž podle jiných rozdílů. O čem jeden
bude tvrdit, že se bez toho nedá žít, druhý to bude považovat za nesmyslný luxus.
Jedno je ale důležité pro každého člověka: Abychom si vždycky dobře
uvědomovali nesamozřejmost všech samozřejmostí. Protože vděčnost má zvláštní
moc proměňovat samozřejmé věci ve věci nesamozřejmé.
6.10. – 28. neděle v mezidobí
Ex 32,1-14
Ž 106
Fp 4,1-9
Mt 22,1-14
Často přemýšlím, zda jsme my ti, kteří byli pozvaní na svatbu, nebo ti,
kteří služebníci posbírali na cestách. Dost často bychom se chtěli cítit jako
vyvolení. Máme možná i pocit, že máme být právo být vyvolení. Vždyť jsme
pokřtění, modlíme se, chodíme do kostela… Chodíme do kostela? No, když se nám
to hodí. Modlíme se? No, když si náhodou vzpomeneme, nebo když nám teče do
bot. Nejsme tedy ti, kteří raději odejdou na pole nebo za svými obchody než na
svatbu?
Pokud jsme ti sebraní u cest, jsme vhodně oděni? Odíváme se do světla
Kristova, abychom mohli řádně slavit? Ztišme se na chvíli. Upokojme svou duši
rozbouřenou rychlostí dnešní doby. Obraťme svůj zrak k nebi a vyslovme upřímná
slova díků za milosrdenství. Není důležité, zda jsme vyvolení nebo náhodní
pocestní. Důležité je, zda jsme plně Kristovi a chceme s ním slavit každý den.

Nedělní a sváteční čtení
18.10. – Svátek sv. Lukáše
2Tm 4,9-17b
Ž 145
L 10,1-9
Sv. Pavel píše ve svém listu Timoteovi o své opuštěnosti. Jediný, kdo s ním
zůstal, je Lukáš. Církevní tradice spojuje tohoto Lukáše s Lukášem, který je
autorem jak evangelia, tak Skutků apoštolských. Možná je to trochu šroubované
spojení, ale záleží na tom? Možná jde spíše o tom, že i ve chvíli, kdy mu bylo
činěno zlé, měl po svém boku jednoho přítele. Aspoň jedno spravedlivého, o
kterého se mohl opřít. Což je možná víc, než máme někdy my ve své opuštěnosti.
Je těžké se ve svém smutku opřít o něco neviditelného, nepoznaného,
nenahmatatelného. Pravda je však v tom, že v každém z nás je Bůh, skrze každého
z nás může Bůh působit a tak můžeme být hmatatelnou oporou pro druhé.
Nezapomínejme na to, že jsme nástroji naše Pána a nezapomínejme nabídnout
pomocnou ruku svým blízkým, když jsou v nouzi.

19.10. – 29. neděle v mezidobí
Ex 33,12-23
Ž 99
1Te 1,1-10
Mt 22,15-22
„Co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ - tak Ježíš unikl z pasti,
kterou mu nepřátelé nastražili. Bůh není konkurentem pozemských autorit. Ono
totiž vůbec není důležité, jaký je obraz na penězích nebo na poštovních známkách,
jestliže my v sobě nosíme obraz Boží. Náš dnešní problém asi není v tom, že
dáváme světu, co je jeho, ale v tom, že nedáváme Bohu, co je Boží. V historii
Ježíšova života nenajdeme nic o tom, že by burcoval proti pohanské římské
nadvládě. Ale velmi často ho slyšíme burcovat proti těm, kdo se vydávají za Boží
spravedlivé, ačkoliv takoví vůbec nejsou.
Nás se dnes Ježíš ptá: Čí je obraz v tvé duši? Kdo tam vládne? Komu
patříš?

Nedělní a sváteční čtení
26.10. – 30. neděle v mezidobí
Dt 31,1-12
Ž 90
1Te 2,1-8
Mt 22,34-46
Deset přikázání. Deset rad do života. Deset věcí, které jako křesťani
musíme dodržovat. Ale které je nejdůležitější? Čím se více řídit a v čem si můžeme
dovolit pokulhávat? Jsme jen lidi, kteří tak často klopýtají a chybují…
„Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou dusí a
celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe.“
Pokud člověk miluje Boha, pokud člověk miluje své bratry a setry, není mu
třeba dalších rad. Jeho život se stane naplněním desatera. Není potřeba více
zkoumat druhé, zda jsou lepší či horší křesťané než já. Není třeba měřit a
porovnávat. Mějme se rádi a společně i každý sám za sebe milujme Boha. A
možná se pak křivolaká cesta před námi sama narovná. Tam, kde jeden klopýtne,
druhý mu pomůže se zvednout. Tam, kde nám budou docházet síly, najdeme
s důvěrou sílu v Pánu. Máme v sobě navzájem a Bohu nejlepší přikázání, kterého
se můžeme držet. Nezavrhujme ho vlastním pocitem, že jsme uchopili to správné
poznání spravedlnosti.
28.10. – Svátek Šimona a Judy Tadeáše
Ef 2,19-22
Ž 19
L 6,12-19
Zřízení apoštolského kolegia je ustanovení první organizační jednotky
církve. Doposud to byl Ježíš sám, kdo hlásal Boží poselství a měl kolem sebe různé
následovníky. Teď zřizuje instituci, která má svůj řád a svůj cíl: předávat
evangelium, sloužit svátostně a vést ke spáse. Úkol učitelský, kněžský a pastýřský.
Šimon Kananejský byl zřejmě příznivcem strany Zelotů a to je tak asi
všechno, co o něm víme před jeho povoláním za apoštola. Tradice o něm říká, že
po Letnicích hlásal evangelium v Persii a v městě Sunairu byl umučen.
Juda Tadeáš byl synem Kleofáše a spolu se svým bratrem Jakubem byl
Ježíšovým příbuzným. Také on evangelizoval v Persii, v Arménii, v Sýrii a
Mezopotámii. Pro Krista položil život pravděpodobně v Bejrútu.
Takže – slavíme svátek apoštolů, významných osobností, o kterých ale
toho zas až tak moc nevíme. Víme ale jedno: šli za Kristem, stali se jeho učedníky,
byli vybráni do sboru 12 a položili za Krista život.

Rozhovor s Ivankou Polákovou
Ivanka je asi nejvíce známá svým hlasem. Je naší nejsilnější oporou při
rozhlasových a svátečních bohoslužbách. Zejména při vigilii, kdy si právě od
ní můžeme po 40 dnech znovu poslechnout zpěv Aleluja. Mimo jiné je však i
jednou z „nejstarších“ pražských farníků. Samozřejmě ne věkem, ale jejím
členstvím ve farnosti. Pojďme s ní zavzpomínat na její první dny u
starokatolické církve…
Ivanko, ptáme se tak prakticky
každého, tak si neodpustím tu
otázku i u tebe. Chápeme, že to
sice bude u tebe mnohem větší
vzpomínání, ale jakpak ses
dostala ke starokatolické církvi?
To takhle jednou byla v roce 1991
v rotundě rozhlasová bohoslužba a
já coby malá holka jsem přišla zpívat s dětským sborem. A pak mě zajímalo cože
je to za “divadlo”?
Narozena: Praha
rotunda Nalezení sv. Kříže
Práce: děvečka pro
všechno , masérka
Hobby: zpěv, práce na
budování vztahů

A vidíš nějaké rozdíly mezi tím, jaká pražská farnost byla tehdy a jaká je
dnes? Změnilo se za ty roky něco výrazného? Doufáme, že odpověď bude
pozitivní…
V době kdy jsem začínala chodit na bohoslužby, jsme často byli v kostele já,
varhaník a Dušan. Spolu jsme jezdili každou neděli do dalších farností (Varnsdorf,
Desná, Jablonec….) a hned po obědě rychle zpět do Prahy na odpolední mši
v rotundě. A i když jsem já občas nějaký ten „výlet“ vynechala, Dušan a/nebo
jeho tehdejší mladí následovníci v té mravenčí práci pokračovali. Všichni jsme
teď svědky toho, co všechno pro nás a naši církev Dušan udělal. Neodpustím si
využít této jedinečné příležitosti za to Dušanovi vyjádřit neskonalý dík za
veškerou práci a sebeobětování. Byl mi, a nejen mě, vždy báječným otcem a
pomocníkem na klikatých cestách našich životů.
Nejvíce tě však mají farníci spojeni s tvým krásným hlasem. Pokud si
nevzpomenou na jméno, říkají ti „Ta-co-hezky-zpívá“. Učila ses někde zpívat
či je to čistě jen slavík v hrdle a přirozený talent?
Děkuji za kompliment. Samozřejmě jsem se učila. Nejdřív v dětském sboru
Rolnička Praha 12 a pak jsem i díky pomoci Dušana a jeho rodiny mohla chodit
na soukromé hodiny zpěvu. Ale hlavně je to pro mne obrovský dar od Pána,
kterým Ho můžu chválit a rozdávat radost.

Rozhovor s Ivankou Polákovou
Kdo by to však netušil, tak se také staráš o velkou rodinu. Čtyři děti, pes,
velký dům a velmi zaměstnaný muž. Dá se takový nápor vůbec v jednom
člověku zvládnout? Zbývá ti nějaký čas na sebe?
Dokud jsem měla jedno dítě, nechápala jsem, jak to mám vše zvládat. Teď: Díky
obrovské pomoci všech v rodině a již zajetým rituálům stíhám mnohem víc.
I nějaké to fitness a wellness. V rámci MD jsem si udělala rekvalifikační kurz
masérky, kandiduji do místního zastupitelstva,….
A tušíme, že plánuješ si udělat i více času na nás a na kostel. Máte to kromě
stesku i jiný důvod?
Samozřejmě se mi stýská po „rodině“, kterou mi církev vždy byla. A také bych
ráda vrátila alespoň část péče a pomoci tam odkud se mi jí dostalo, když jsem to
sama nejvíce potřebovala. Třeba bude má pomoc něco platná 
Děkujeme za rozhovor a přejeme tobě i tvé rodině krásné podzimní dny.

Fotografie z 20. výročí první starokatolické bohoslužby u sv. Vavřince
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CELKEM: .......................................................... 42 580,ROZDÍL: ......................................................... -23 009,Běžný účet k 30.9.2014: ............................... 1 000 825,Pokladna k 30.9.2014: ....................................... 14 271,CELKEM: ................................................... 1 015 096,Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze.
Vydáno: 1.10.2014. Neprodejné.
Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: stkat@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz
© 2014

