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… a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
(Fp 2,11)

Z kázání svatého kněze Bernardina Sienského
Věrný pěstoun a strážce
U všech mimořádných milostí, které se dostanou kterékoli rozumné
bytosti, platí obecně pravidlo: Kdykoli si Bůh ve své dobrotě vyvolí někoho
k nějaké zvláštní milosti nebo k nějakému vznešenému stavu, daruje tomu
člověku, jehož si vyvolil, všechna charismata, která potřebuje pro svůj úkol,
a bohatě ho jimi ozdobí.
To se plně projevilo také na svatém Josefu, považovaném za otce našeho
Pána Ježíše Krista, pravém snoubenci královny světa a vládkyně andělů. Toho si
věčný Otec vybral za věrného pěstouna a strážce svých největších pokladů, svého
Syna a své Snoubenky. Tento úkol vykonával Josef s velkou svědomitostí. A proto
mu patří slovo Páně: Služebníku dobrý a věrný, vejdi do radosti svého Pána.
A když uvážíme, jaký má Josef vztah k celé Kristově Církvi, což není
člověkem vyvoleným a mimořádným? Vždyť skrze něho a pod jeho ochranou byl
Kristus řádně a počestně uveden do světa. Jestliže je tedy celá Církev zavázaná
Panně Marii, že skrze ni mohla přijmout Krista, pak hned po ní je zavázána
obzvláštní vděčností a úctou také svatému Josefovi.
On zajisté uzavírá Starý zákon, důstojnost patriarchů a proroků v něm
došla zaslíbeného ovoce. Právě on jediný osobně dosáhl toho, co jim Boží dobrota
zaslíbila.
Jistěže není pochyb, že když mu Kristus na světě prokazoval přátelskou
náklonnost, úctu a nejvyšší vážnost jako syn vlastnímu otci, ani v nebi mu ji určitě
neodepřel, naopak spíš naplnil a dovršil.
Právem proto Pán dodává: Vejdi do radosti svého Pána. Takže ačkoli
radost věčné blaženosti vstupuje do lidského srdce, přesto mu Pán raději říká:
Vejdi do radosti, aby tím tajemně naznačil, že ta radost není jen uvnitř v jeho
srdci, ale že ho ze všech stran obklopuje a pohlcuje, takže se do ní noří jako do
bezedné propasti.
Nuže pamatuj na nás, svatý Josefe, a zastaň se nás svou přímluvou
u Pána, který byl pokládán za tvého syna. A nakloň nám milostivě také nejsvětější
Pannu, svou snoubenku a matku toho, který s Otcem a Svatým Duchem žije
a kraluje po věčné věky. Amen.

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 kolem stolu v Communiu

VELIKONOCE 2016
KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV. VAVŘINCE NA PETŘÍNĚ:
Květná neděle – 20.3.
17,00 – eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
Úterý 22.3.
18,00 – eucharistická slavnost se svěcením olejů
Zelený čtvrtek – 24.3. 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 – 25.3. – Památka utrpení a smrti Páně
18,00 – křížová cesta na Petříně
19,00 – liturgie Velkého pátku s doprovodem folkrockové skupiny Fénix
20,30 – netradiční pašijová hra
21,30 – noční bdění s modlitbami
Bílá sobota – 26.3. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
21,00 – liturgie velikonoční vigilie se křty
ROTUNDA NALEZENÍ SV. KŘÍŽE
V UL. KAROLÍNY SVĚTLÉ NA STARÉM MĚSTĚ:
Středa 23.3.
18,00 – temné hodinky – Sedm Kristových slov na kříži
Hod Boží velikonoční – neděle 27.3.
17,00 – eucharistická slavnost

Kalendář farní obce
Kalendárium
1. března 2016 od 19,00 bude v Communiu v ulici Karolíny Světlé 21 na Praze 1
beseda s kandidátem na biskupa Pavlem Stránským.
6. března 2016 od 18,00 proběhne v náhradním termínu farní shromáždění v
rotundě Nalezení sv. Kříže v ulici Karolíny Světlé po prvním neúspěšném svolání
kvůli malé účasti.
7. března 2016 od 18,00 se v Communiu v ulici Karolíny Světlé 21 na Praze 1
bude konat další Modlitební večer. Pokud byste se chtěli přidat a pomodlit se
společně s námi, dejte, prosím, vědět mailem (madlova@starokatolici.cz) nebo
osobně přímo v kostele sestře Monice, aby s vámi počítala kvůli vytištění
biblických textů.
8. března 2016 od 18,00 bude v Communiu v ulici Karolíny Světlé 21 na Praze 1
beseda s kandidátem na biskupa Rolandem Sollochem.
Událo se
2. února 2016 od 18,00 se v rotundě Nalezení sv. Kříže konala bohoslužba u
příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu neboli Hromnice. Mimořádně jsme
tento svátek slavili v rotundě proto, že na Petřín je stále špatné spojení. Přesto byla
i v menším prostoru atmosféra příjemná a naplněna Boží přítomností.
10. února 2016 v 18,00 se v rotundě Nalezení sv. Kříže konala bohoslužba s
žehnáním popela a udělováním popelce. V tento den jsme tak s pokorou vstoupili
do postní doby, kdy můžeme opět v sobě hledat cestu blíž k Pánu a očistit se od
všech svých poklesků, které nás od našeho Spasitele oddělují.

Narozeniny v březnu slaví:
Mikoláš Anzari, Mgr. Milena Bílková, Věra Boldišová, Mikuláš Jan Bradáček,
Ondřej Hroznata Doubek, Jaroslava Dudková, Kateřina Havlová,
Doc. RNDr. Karel Holada, Petr Jakubíček, Marek Kolín, Antonín Komárek,
Adam Koniuk, Jiří Konvalina, Adéla Konvalinová, Judr. Květoslav Tomáš Krejčí,
Patrik Kudela, Miroslav Kuhn, Mgr. Martin Marcinko, JUDr. Tomáš Matoušek,
Igor Osvald, Jan Péč, Jindřich Petr Schermer, JUDr. Klára Alžběta Samková,
Naomi Patricie Waloszková.
Přejeme hojnost Božího požehnání.

Nedělní a sváteční čtení
6. 3. – 4. neděle postní
Joz 5,9-12
Ž 32
2K 5,16-21
L 15,1-3.11b-32
Návrat je to, když přiznám porážku. A to je těžké. A je to taky riziko –
žádná kalkulace s tím, že ten starý dobrák otec přece musí odpustit. Nemusí…Ale
jak je otci? To nám evangelium neříká. Ale on vlastně pořád na ten návrat čeká. A
když vidí svého ztraceného syna, tu hromádku neštěstí, sám mu to celé usnadňuje
a zlidšťuje tu situaci, ani ho nenechá dokončit vyznání hříchu, padne mu kolem
krku a už to lítá: šaty, prsten a veliký mejdan – na nic z toho nemá právo, ale
copak Otcově lásce jde o takové detaily?
Vlastně není snadné po všech zkušenostech, které člověk mezi lidmi udělá,
vzít plně za pravdivou tu neuvěřitelně velkou lásku otce, které není nic zatěžko. A
přece je to klíč k pochopení křesťanství a ke správné výstavbě vlastní víry.
13. 3. – 5. neděle postní
Iz 43,16-21
Ž 126
Fp 3,4b-14
J 12,1-8
Tichý akt vděku a darování něžné péče. Co je oproti tomu cena drahého
oleje? Nezištný projev lásky. Mohla by pro svého Pána udělat něco víc? Mohla by
mu snad jinak ukázat svou úctu? Mohla by obětovat pro něj víc než libru
nardového oleje, který si možná schovávala pro svůj svatební den?
O co tiší je akt Marie, o to hlasitější je protest Jidášův. Tolik plýtvání,
tolik nehospodárného a neekonomického chování. Zloba pramenící z jednoho
dobrého skutku je ještě více kontrastní k nevinné tváři ženy sloužící Mistru.
Nenávist probuzená láskou.
Dvě různé strany mezi jimiž je Kristus. Dva pohledy na Krista. Jeden
pohled, jenž zastupuje Marie, je pohled těch, kteří by pro Ježíše obětovali
všechno, co mají. Druhý pohled, jenž představuje Jidáš, je pohled lidí, kteří by
rádi získali všechno pro sebe.
K jaké skupině patříme my? Obětováváme všechno pro Krista nebo jen
pro sebe?

Nedělní a sváteční čtení
19. 3. – Svátek sv. Josefa z Nazaretu
2S 7,4-5a.12-14a.16
Ž 89
Ř 4,13.16-18.22
Mt 1,16-24 (L 2,41-51a)
Co víme o postavě Josefa z Nazaretu. Vlastně nic moc. Evangelia se o
něm zmiňují jen málo. Pár zmínek a ani jedna přímá řeč. Josefova postava je
zahalena do určitého závoje mlčenlivosti a tajemství. Přesto má tato postava
stojící v pozadí na počátku Ježíšova života svou důstojnou velikost. Čím nás tedy
Josef oslovuje, když ne svými ústy? Svou pokorou, zbožností, skromností… Možná
by pro nás měl být i příkladem. Příkladem, že nemusíme vykřikovat do světa tisíce
slov plných moudrosti. Nemusíme se zdlouhavě vyjadřovat ke všemu, co se zrovna
kolem nás děje. Nemusíme vlastně nic říkat, aby naše stopa, kterou můžeme na
světě zanechat, měla smysl. Můžeme být němými hrdiny všedního života stejně
jako Josef. Můžeme být lidmi, kteří se proslaví tím, že udělali něco pro druhé a
potlačili přitom svoji osobu na hranici příběhu ostatních. Můžeme být těmi, kteří
budou významní nikoliv tím, co řekneme, ale tím, co činíme.
Možná se zdá tento ideál v dnešním světě nesplnitelný. Ve světě, který je
založen na sebezviditelnění se skrze různé sociální sítě. Kdy stačí jeden jediný klik,
aby všichni vaši přátelé věděli, co si právě myslíte, jaké jsou vaše názory a
postoje, je opačný přístup k věci poněkud těžko přestavitelný. Přesto zkusme
aspoň v následujícím Svatém týdnu neříkat, co bychom udělali, kdyby…, ale
učiňme tak rovnou.
Co na to říkáš ty, Josefe?
20. 3. – Květná neděle
L 19,28-40; Ž 118 (svěcení ratolestí)
Iz 50,4-9a
Ž 31
Fp 2,5-11
L 22,14-23,56 (L 23,1-49)
Hosana a Ukřižuj - to je dnešní neděle a dva obrazy liturgie, kterou
vstupujeme do svatého týdne. Ty dva obrazy mají hodně společného - vypovídají
něco o tomto světě a jeho přízni, vypovídají o lidech, kterým se rychle mění slova
v ústech, vypovídají o lásce Boha, který se v Ježíši Kristu postavil za člověka,
který v Ježíši Kristu s námi protrpěl zradu, nepochopení, odsouzení a hrozné
utrpení. Začínáme u provolávání slávy a končíme pod křížem. Kříž je lidská smrt
přetvořená Boží láskou na život. Kříž je ujištění, že nikdy není nic ztraceno.

Nedělní a sváteční čtení
24. 3. – Zelený čtvrtek
Ex 12,1-4(.5-10).11-14
Ž 116
1K 11,23-26
J 13,1-17.31b-35
„Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ říká Petr. To se přece neslučuje s tvým
postavením!“ Petr nechtěl trpícího a bezbranného Mesiáše, očekával nějakou
změnu, nastolení spravedlnosti. Petr nechápe. Takovou službu přece nemůže
přijmout. Ale pak mu Ježíš řekne: Jestliže, Petře, ode mne nepřijmeš tuhle službu,
nevejdeš do nebeského království! Jsi moc slabý a hříšný na to, abys to zvládl beze
mne! Nikdy se nezbavíš špíny a hříchu ve svém srdci, žádná tvoje vlastní snaživost
tě sama o sobě nedovede až k cíli. Jestliže chceš být spasen, musíš přijmout moji
službu. Nabízím ti pomoc.
Když Ježíš umyl nohy všem (i Jidášovi), opět se svlékl a vzal si své šaty.
Jako by odložil roli otroka a služebníka a stal se opět Mistrem. Usedl opět mezi
učedníky a začal s nimi mluvit o tom, co se právě stalo, Ježíš jim říká: „Chápete,
co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně
jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému
nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.
25. 3. – Velký pátek
Iz 52,13-53,12
Ž 22
Žd 4,14-16;5,7-9 (Žd 10,16-25)
J 18,1-19,42
Svět jako by utichl s tvým posledním výdechem. Už ani tví odpůrci nemají
slova na tvoji pohanu. Zvony přestaly bít. Ptáci přestali zpívat. Vítr přestal vát.
Vše se zahalilo do zvláštní temnoty, jakoby truchlil celý svět. Zemřels a najednou
se ve všech rozlil pocit marnosti a zbytečnosti. Ve všech rezonuje stejná otázka,
když hledí na tvé zmučené tělo přibité na kříži: A k čemu to vlastně bylo? Nenávist
se ztratila s tvou větou „Bože můj, proč jsi mě opustil.“ a lásku najednou není
komu darovat. Všechny naděje a plány jsou najednou ztraceny. Touha po pomstě
vyčpěla a nezbývá než se navrátit k všedním starostem nudně obyčejných dnů.
Velký příběh se skončil a nikdo nečeká žádné pokračování.
Tak zbývá už jen sejmout tvé tělo a vložit ho do náruče matky. Poslední
rozloučení. Poslední slza skane na tvář ukřižovaného, který se provinil jen tím, že
byl Synem svého Otce. A za chvíli bude zavalen kámen, který bude tečkou za
jedním životem. „Dokonáno jest.“

Nedělní a sváteční čtení
27. 3. – Zmrtvýchvstání Páně
Iz 25,6-9
Ž 114
1K 5,6b-8
L 24,13-49
Je zajímavé, že oba učedníci, kteří se vydávají na cestu do Emauz, už
věděli, že ženy našly hrob prázdný a setkaly se s anděly, kteří jim řekli, že Pán je
živ. To by jim teoreticky mělo stačit k tomu, aby uvěřili a začali se radovat. A přece
to tak není. Pouhá informace nestačí. Co člověk neprožije a nepozná na vlastní
kůži, od toho má vždycky jistý odstup. I kdyby to byla pravda, pak nedává smysl,
proč Ježíš trpěl a zemřel. Proč nesestoupil z kříže? A jestliže vstal z hrobu, proč už
dávno nepřišel konec světa a království Boží? Chvíle, kdy poznáme a uvěříme, že
to, co Ježíš řekl a učinil, skutečně platí navzdory všemu, co kolem sebe vidíme a
slyšíme. Když poznáme, že Ježíš vstal z mrtvých, pak všechno to, co řekl a učinil,
už nic na světě nezvrátí. Ani naše smrt. Ani náš strach. Ani naše pochybnosti. Ani
náš hřích a nevěra.

Životopisy svatých
Svatý Patrik
Starokřesťanský duchovní a misionář z
5. století, který svou službu Pánu zaměřil na
území pohanského Irska. Právě proto je také
často znám pod přízviskem „apoštol Irska“ či
„věrozvěst Irů“. Věrohodných zpráv je o něm
málo a tak nám o jeho životě vypráví spíše jen
legendy ze 7. století či dva listy, které jsou mu
připisovány – Vyznání a Epištola. Ovšem i tak je
velmi oblíbeným svatým právě u Irů, kteří na
jeho počest slaví Den svatého Patrika.
Předpokládá se, že se Patrik narodil
kolem začátku 5. století snad v Banna Venta
Berniae blízko dnešního Carlisle. Jeho civilní
jméno znělo Magonus Succetus. I když byl jeho
otec Calpornius jáhen a jeho děd Potitus kněz, on sám náboženskému životu příliš
neholdoval. Kromě jáhenské služby zastával jeho otec ve městě vysokou
úřednickou pozici a tak Patrik neznal nouzi a žil bezstarostným životem plným
radovánek.
V šestnácti letech byl však unesen piráty a následně prodán do otroctví do
pohanského Irska. Jeho nový pán ho tam pak pověřil pasením ovcí. V té době
Patrik našel cestu k modlitbě a svou situaci bral jako trest a možnost pokání za
předchozí bezbožný život. Nacházel tak v sobě pokoru a navracel se zpátky k
Bohu.
Po šesti letech otroctví se mu naskytla příležitost utéct a lodí se dostat zpět
do své rodné vlasti. Asi tři měsíce se pak přes různé nesnáze dostával zpátky ke
své rodině, již jako zcela jiný člověk. Rodiny si však dlouho neužil, protože ho
velmi záhy opět unesli Piktové. Tentokrát se však z jejich věznění dostal již po
několika měsících. Po všech těchto zkouškách byla jeho víra tak silná, že se
rozhodl vložit své služby do rukou Páně.
Nejprve se stal mnichem a následně odjel do Galie, aby se tam učil od sv.
Germana, biskupa v Auxerre. Následně získal jáhenské svěcení a nedlouho potom
i biskupské. Ve svém spisu Vyznaní uvádí, že začal mít Boží vnuknutí, ve kterém
ho Irové volali k sobě a on ucítil silné povolání k misijní činnosti právě v Irsku,
kde prožil své mládí v otroctví. Vypravil se proto za římským biskupem
Caelestinem a žádal ho o udělení pověření k evangelizaci irských pohanských
kmenů. Ten tomu ze začátku nebyl příliš nakloněn, ale pak svolil a dal mu
povolení k organizování církevních záležitostí v Irsku.

Životopisy svatých
V Irsku už před Patrikem působil biskup Palladius, s jehož osobou je dost
pravděpodobně Patrik v legendách propojen do jednoho křesťanského misionáře.
Ovšem Palladiova činnost na Iry příliš nezapůsobila a tak Patrik musel začít od
začátku na severu a severozápadě Irska přibližně kolem roku 432. Jeho taktika
nebyla v drastickém potlačování pohanství, ale spíše překrývání pohanských
svátků křesťanskými. Navázal také dobré vztahy s místními panovníky, například
s králem Laognairem, s nímž pak na Bílou sobotu zapálili společně velikonoční
oheň.
Všechny Iry si postupně získával svou laskavostí a přátelským
vystupováním. Jediní, kdo mu nebyli ze začátku příliš nakloněni, byli pohanští
kněží, tzv. druidi a národní pěvci bardové. Ovšem i je si postupně získal na svou
stranu a stávali se z nich křesťanští mniši a kněží. Z pohanských kněžek se
postupně stávaly řeholnice. Patrik tak velice brzy pokřtil v Irsku na tisíce lidí,
které navíc učil i číst a psát. Následně začal světit i některé z nejhorlivějších a
nejzbožnějších obyvatel na kněze a následně i biskupy.
Své biskupské sídlo si zřídil Patrik roku 444 ve městě Armagh, kde irští
primasové sídlí do dneška. Patrik se velmi snažil o rozvoj řeholního života. Sám
žil prostě a přísně. Říká se, že dvě třetiny noci strávil v modlitbách a zbytek noci
spal na kamenné podlaze. Uvádí se, že mluvil čtyřmi jazyky: francouzsky, britsky,
irsky a latinsky. Irové v Patrikovi viděli svého duchovního otce a zámožné
obyvatelstvo mu i nabízelo velké dary. On je však nepřijímal a říkal, že chudoba
je nejjistější cestou do nebe.
Když mu někdo položil otázku, na kterou Patrik neznal odpověď, pokorně
odpovídal, že to ví jen Bůh. Ve svém spisu Vyznaní vypsal všechny své životní
osudy a popsal svá pokušení. Mezi největší z nich řadil touhu odejít z Irska a vrátit
se do Galie nebo do Skotska. Proti tomuto pokušení se však sám bránil větou:
„Kéž bych nikdy neztratil lidu pro Krista získaného.“
Legendy dále o Patrikovi vypovídají, že z Irska vyhnal všechny hady a
proto dnes na ostrově žádní nejsou. Ovšem hadi měli spíše symbolizovat pohanské
náboženství představované druidy. Známé je také vyprávění o jeho pokusu
vysvětlit Irům tajemství Nejsvětější trojice, na což použil trojlístku. Právě tento
trojlístek se stal symbolem sv. Patrika a Irska.
Rok úmrtí Patrika není přesně znám. Jeden pramen uvádí rok 461 a druhý
493. Datum se však v obou případech schoduje a to 17. března. O míře jeho
významu pro jeho současníky svědčí to, že byl za svatého považován hned po své
smrti a kvůli jeho pohřbu se mezi místními obyvateli skoro strhla občanská válka
o jeho ostatky. Legenda praví, že boji zabránil sám Bůh, když mezi obě
znepřátelené strany seslal povodeň, která je oddělila. Když voda odpadla
nepřátelé se dohodli a k boji již nedošlo. Každopádně Patrikovy ostatky byly
uloženy v Down Cathedral v Downpatricku vedle sv. Brigity a sv. Kolumba.

Životopisy svatých
Na den jeho úmrtí, tedy na 17. března, spadá v Irsku statní svátek a
všude, kde žijí Irové se tento den slaví jako Den sv. Patrika, i když dnes už tento
svátek dost často slaví i lidé, kteří s Irskem nemají nic společného. Původní smysl
oslavy tohoto dne se již také poněkud ztratil a tak se již převážně jedná o den
spojený s popíjením zeleného piva a jiných zelených alkoholických nápojů. Lidé
se oblečou do zeleného obleční, pomalují si tváře zelenými trojlístky a v mnoha
městech se koná bohatý doprovodný program. Například v Chicagu v roce 2005
na Den sv. Patrika nabarvili řeku na zeleno a v loňském roce nám na petřínském
kopci zeleně svítila Petřínská rozhledna.
Všechny oslavy jsou spojeny s irskou hudbou a tancem. Konají se různé
festivaly a přehlídky. Největší oslavy se konají právě v Irsku, pak ve Velké
Británii, Spojených státech, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu.

Farní vyúčtování za měsíc únor 2016
Příjmy:
sbírky .............................................................................. 3 940,příspěvky......................................................................... 4 470,úroky z účtu ....................................................................... 292,kasičky u sv. Vavřince .................................................... 2 905,přeplatek na energii......................................................... 4 469,-

CELKEM: ...................................................................... 16 076,Výdaje:
Communio (nájem) .............................................................. 843,Communio (služby) ............................................................. 280,Telefonica O2 ...................................................................... 599,poplatky za účet ..................................................................... 73,sbírka UU .......................................................................... 4 000,-

CELKEM: ......................................................................... 5 795,ROZDÍL: ....................................................................... 10 281,Běžný účet k29. 2. 2016: .............................................. 970 414,Pokladna k 29. 2. 2016: .................................................. 34 278,CELKEM: ................................................................ 1 004 692,-
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