Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

leden 2017

11. ročník / 1. číslo

Ať i v novém roce dokážeme zachovávat v mysli tajemství vtělené Boží lásky a rozvažovat o něm.
(srv. L 2, 19)

Z listu svatého biskupa Atanáše
Slovo přijalo naše lidství z Marie
Slovo se ujalo Abrahámových potomků, proto se ve všem muselo
připodobnit bratřím, říká apoštol, a vzít na sebe tělo podobné našemu. Právě proto
je tu Maria, aby z ní toto tělo přijalo a jako vlastní je za nás obětovalo. Písmo
připomíná narození a říká, zavinula ho do plének. Byly blahoslaveny prsy, které
ho živily. Byla také přinesena oběť, protože lůno otevřel prvorozenec. Gabriel jí to
zvěstoval jednoznačně, když neřekl prostě, co se narodí v tobě, aby to nebudilo
dojem, že bylo tělo do ní vloženo zvenku, ale řekl z tebe, aby dal podnět k víře, že
ten, který se narodí, narodí se z ní.
Stalo se to tak proto, aby Slovo přijalo naše lidství, přineslo je v oběť a
zcela strávilo, a potom nám dalo účast na svém božství; takže apoštol mohl napsat
tato slova: Toto tělo porušitelné na sebe musí vzít neporušitelnost, a toto tělo
smrtelné musí na sebe vzít nesmrtelnost.
To není žádný výmysl, jak se někteří domnívají, naprosto ne! Spasitel se
přece opravdu stal skutečným člověkem a v tom je pramen spásy celé lidské
přirozenosti. Naše spása není žádným vysněným přeludem a neznamená jen spásu
těla, ve Slově vzešla skutečně spása celého člověka, duše i těla.
Tělo Páně, jak se zrodilo z Marie podle Božích Písem, mělo tedy lidskou
přirozenost, bylo skutečným tělem. Zajisté skutečným, poněvadž bylo totéž jako
naše. Vždyť přece Maria je naší sestrou, protože všichni pocházíme z Adama.
Říká-li Jan: Slovo se stalo tělem, znamená to totéž, jako podobné výrazy
na jiných místech; například u Pavla je napsáno: Kristus vzal na sebe prokletí za
nás. Lidské tělo se nesmírně obohatilo spojením a sjednocením se Slovem: ze
smrtelného se stalo nesmrtelným, bylo živočišné a stalo se zduchovnělým; ač
povstalo ze země, prošlo nebeskými branami.
I když Slovo přijalo z Marie tělo, Trojice zůstane samozřejmě Trojicí a
nedochází u ní k přírůstku ani k úbytku: je přece stále dokonalá. V Trojici
poznáváme jediné božství, a tak Církev hlásá jediného Boha, Otce Slova.

Kalendář farní obce
Pravidelné bohoslužby
Neděle 1000 – eucharistická slavnost u sv. Máří Magdalény
Neděle 1030 – eucharistická slavnost v katedrálním chrámu sv. Vavřince
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
Kalendárium
1. ledna od 17:00 v den slavnosti Matky Páně, Panny Marie se bude konat
v rotundě Nalezení sv. Kříže slavnostní bohoslužba. Po bohoslužbě jste v případě
zájmu zváni do Communia na čaj a kávu.
6. ledna od 17:00 se bude v rotundě Nalezení sv. Kříže konat bohoslužba
s „tříkrálovým žehnáním“ vody, křídy a kadidla. V tento den se tedy nebude konat
bohoslužba v Communiu kolem stolu.
8. ledna od 17:00 oslavíme v rotundě Nalezení sv. Kříže svátek Křtu Páně, při
které bude také probíhat dětský program v Communiu. Tímto dnem končí vánoční
doba. Po bohoslužbě bude možné v případě zájmu si sednout na chvíli do
Communia na kávu a čaj.
9. ledna od 18:00 nás v mimořádném termínu čeká další beseda se zajímavým
hostem. Tentokrát se můžete těšit na tajemníka Federace židovských obcí, kterým
je JUDr. Tomáš Kraus. Neváhejte tedy přijít opět do Communia.
11. ledna od 17:30 se v Communiu bude konat další povídání nazvané
Starokatolický seminář. Zde se máte možnost dozvědět něco blíže o teologii
a starokatolické víře.
18. ledna od 17:00 se v Communiu bude konat již tradičně Modlitební večer.
24. ledna od 18:00 bychom rádi do rotundy opět pozvali ekumenického hosta.
Máme předvybrané dva možné hosty. Uvidíme, který bude moci. O hostovi vás
budeme včas informovat mailem a na našich webových stránkách
http://praha.starokatolici.cz.
25. ledna od 17:30 se NEBUDE výjimečně konat Starokatolický seminář. Příští
seminář se tak bude konat až 14. února.

Kalendář farní obce
Nabídka hlídání dětí pro rodiče, kteří si potřebuji v úřední dny zařídit své věci,
nebo si jen v klidu chtějí číst knihu v parku na lavičce či jinak relaxovat
samozřejmě stále platí. Jen budeme muset z důvodu školního rozvrhu sestry
Moniky přesunout tyto dny na středy odpoledne a to 1. a 3. středy v měsíci, čas
zůstává stejný, tj. od 13:00 do 18:00. Prosím rodiče, aby svůj případný zájem dali
sestře Monice vědět alespoň den dopředu na mail (madlova@starokatolici.cz),
pokud je to možné, aby s tím mohlo počítat a připravit pro děti program.
V nutných případech stačí alespoň zavolat předem (+420 607 010 980).
Událo se
4. prosince od 9:00 se v rotundě Nalezení sv. Kříže konala bohoslužba, která byla
přenášena Českým rozhlasem na stanici Vltava. Během bohoslužby také poprvé
vystoupila Starokatolická schola při rotundě Nalezení sv. Kříže pod vedením
Veroniky Zichové, kterým ještě jednou moc děkujeme, a věříme, že brzy nás
svými hlasy opět potěší při některé další bohoslužbě.
24. prosince přesně o půlnoci se v rotundě Nalezení sv. Kříže po více než dvaceti
letech konala „půlnoční“. Opět nám k tomu zahrála a zazpívala folkrocková
kapela Fénix a přispěla tak k celkové příjemné vánoční atmosféře. Po bohoslužbě
jsme pak ještě na chvíli zavítali do Communia, kde jsme se zahřáli svařeným
vínem a posilnili se pár kousky cukroví. Děkujeme všem, kteří narození našeho
Pána přišli takto oslavit s námi!
26. prosince od 17:00 na svátek sv. Štěpána, prvního mučedníka církve, se konala
bohoslužba, při které přijala křest měsíc stará Matilda Vladimíra. Přejeme ji ještě
touto cestou hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání do jejího začínajícího života!
Děkujeme všem, kteří v roce 2016 podpořili pražskou farní obec svými dary a
příspěvky. Činnost a služby naší farní obce mohou fungovat i díky vašim
darům. Pán Vám to odplať!
Narozeniny v lednu slaví:
Jakub Bohata, Renata Břízová, Jan Křtitel Cýrek, Martin Doksanský,
Štěpán Eichler,
Kateřina Hábová,
Eva Havlová,
Jaroslava Hrdličková,
Vladimíra Valentina Lebová,
Alena Mádlová,
Věra Matušková,
MUDr. Vladimír Němec, Tomáš Matyáš Pelc, Lucie Pivoňková, Lea Svobodová,
Jan Válek, Veronika Zichová.
Přejeme hojnost Božího požehnání.

Nedělní a sváteční čtení
1. 1. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nu 6,22-27
Ž 67
Ga 4,4-7 (Fp 2,5-11)
L 2,15-21
První den občanského roku myslíme na Matku Boží.
Nevíme, jaká měla Maria přání na prahu židovského Nového roku, možná, že si přála něco
podobného, co si přejeme my. Do jejího života však zasáhlo Boží přání, Boží vůle, a ona ji
přijala za svou a podrobila se jí.
My si navzájem přejeme „všechno nejlepší v Novém roce“ a zní to tak nějak
bezzubě a neurčitě. Co to znamená všechno nejlepší? Co to chceme prožít v tomto slzavém
údolí, v tomto problematickém prostoru, kde se střetává láska a nenávist, moudrost s
hloupostí, úsměv se slzami?
Přejeme-li si v modlitbě Páně „přijď království tvé, možná je to právě ono.
Všechno nejlepší pro svět i pro každého člověka.

6. 1. – Slavnost Zjevení Páně
Iz 60,1-6
Ž 72
Ef 3,1-12
Mt 2,1-12
Co to bylo za hvězdu, která povzbudila mudrce, aby se za ní vydali z domova do
veliké dálky? Malíři ji malují jako kometu a ta se také vznáší nad našimi betlémy doma i v
kostele. Důležitější otázka je, co to bylo za lidi, o kterých se tu vypravuje. Evangelium
vlastně mluví o dvou cestách, z nichž si každý člověk pro sebe volí.
Jedna je cesta mudrců, cesta všech hledačů. To jsou ti z nás, kteří se o všecko
kolem sebe zajímají. Ptají se po smyslu dění a událostí. A ověřují si svůj názor hlasem
Písma svatého, aby se ve svém hledání nezmýlili.
Druhá cesta je používaná častěji. Jako učenci v Jeruzalémě si i dnes mnozí lidé
myslí, že všechno znají, všechno nejlíp vědí a nic už je nepřekvapí. Jejich vědění je mrtvé.
Kterou cestou jdeš ty? I naše životní osudy jsou osudy našeho hledání Božího
světla, naší cesty nebo necesty k nalezení Krále králů.

Nedělní a sváteční čtení
8. 1. – Křtu Páně
Iz 42,1-9
Ž 29
Sk 10,34-43
Mt 3,13-17
Ježíš vstupuje do vod Jordánu obtížen hříchem celého světa. On sám za sebe
nemusí konat pokání, ale koná je v našem zastoupení. Poprvé se staví na naše místo,
poprvé snáší ponížení, které si zasloužíme my, poprvé jedná jako Beránek Boží, který
snímá hřích světa. A právě pro hřích světa, který má od této chvíle na sobě, si musí nechat
líbit zacházení určené hříšníkům.
Tam u Jordánu se rodily základy toho dění, kterému my dnes říkáme svátost. Ježíš
přece apoštolům neodevzdal nějaké magické formule a nějaký mechanismus gest a slov.
Jde o spolehlivé znamení, že pokud opravdu toužíme, abychom byli Božími dětmi, pokud se
k tomu se vší vážností rozhodneme, tak se jimi staneme. To není nějaká hra, ale čin, který
se Bohu líbí do té míry, do jaké se rozhodujeme pro Ježíšův životní styl. Svátosti spolehlivě
dosvědčují, že to, co se v člověku z jeho víry děje, děje se i objektivně.

15. 1. – 2. neděle v mezidobí – Svatby v Káně
Iz 49,1-7
Ž 40
1K 1,1-9
J 2,1-11 (J 1,29-42)
Když tu vodu proměněnou ve víno donesli správci hostiny, nevěřil vlastním
chuťovým buňkám. Hned si zavolal ženicha, aby ho pochválil a samozřejmě pochválil toho
nepravého. A jak už to v Janově evangeliu bývá - ty největší pravdy vysloví často úplně
neznámý člověk. Někdo, kdo ani netuší, jak hlubokou pravdu svými slovy říká.
Všichni lidé přece ve větší nebo menší míře klamou. Nejdřív dáváme dobré víno,
a když už to hosté nepoznají, naléváme něco podřadnějšího. Přijde nám to docela
normální. Všichni se navzájem tak trochu podvádíme a počítáme s tím, že i druzí nás v
něčem podvedou. Jenom Ježíš je ryzí vždycky a ve všem a až do konce. V ničem nás
neklame. Nezneužívá naší hlouposti a nevědomosti. Dává nám to nejlepší, i když to
neumíme ocenit. Dává nám sám sebe. Dává nám všechno, co má. To je jeho nečekané
víno. Ale není jen pro pozvané. Jen pro ty, kteří jsou čistí a spravedliví. Je ho dost pro
všechny!

Nedělní a sváteční čtení
22. 1. – 3. neděle v mezidobí
Iz 9,1-4
Ž 27
1K 1,10-18
Mt 4,12-23
Od té doby, co Ježíš s námi viditelně žil na této zemi, žijeme v takové zvláštní
situaci. Něco už začalo, ale ještě to není všechno. Boží království už tu je, ale v plnosti se
zjeví, až Bůh naplní dějiny světa. To je něco vysvobozujícího. A my smíme být při tom.
První učedníci ihned opustili sítě a šli za Ježíšem. Nechali u toho jezera svůj
dosavadní život a šli. Musela to pro ně být silná chvíle, když slyšeli Ježíšovo: pojďte za
mnou, jasně věděli, co mají udělat, a mohli odložit všechny své vlastní plány, vtahy,
starosti a ohledy. Víra v Ježíše nám někdy něco vezme, něčeho se musíme vzdát, abychom
od něj dostali víc: jeho blízkost a své povolání.

25. 1. – Svátek Obrácení apoštola Pavla
Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22)
Ž 117
Mk 16,15-18
Před branami Damašku si Šavel (Saul) sáhl na samé dno svého ega. Musel uznat,
že nestačí věřit v Boha, musí věřit i Bohu. Musí se stát Pavlem.
Tak jako my dnes. Pokud Bohu necháváme svobodu existovat, pokud proti němu
rádoby nic nemáme, nejsme ještě ti, kteří Boha přijali. Jsme možná jako Šavel před
obrácením. Můžeme opakovat biblické citáty, listovat v teologických příručkách a
formulovat to, čemu jsme uvěřili. Rozhodujeme, co může a co nemůže být hříchem. Máme
přehled o nejnovějších trendech v církvi u nás i v zahraničí. Dá se dokonce říct, že jsme
pro víru a pro Boha zapáleni.
Konvertovat podle Pavlova vzoru však neznamená pouze přiklonit se ke
křesťanství. Ani to, že se necháme pokřtít. Vnitřní konverze probíhá v srdci, v mysli, v celé
bytosti. Když Bůh vstoupil do Pavlova života, zpřeházel jeho dosavadní hodnoty i
představy. Pavel pochopil, že odteď bude Bůh určovat, jakou cestou ho povede.

Nedělní a sváteční čtení
29. 1. – 4. neděle v mezidobí
Mi 6,1-8
Ž 15
1K 1,18-31
Mt 5,1-12
Ježíš neslibuje mlhavé nebeské odměny po smrti. Boží království je tady a teď
mezi námi. To je Ježíšův základní program. Ten notoricky známý text osmera
blahoslavenství nám připomíná, co je v Božích očích perspektivní, k čemu Bůh člověku
gratuluje.
Všechna blahoslavenství ukazují, že příchod Božího království v Kristu mění
situaci: že už není třeba se bát všech nepříjemností, není třeba hájit sebe sama, ale je
možno se spolehnout na Boží milosrdenství, a tak najít životní perspektivu i moudrý,
nesobecký vztah k lidskému společenství. Ježíšovo učení je cestou, jak se stát šťastným
člověkem.
Díky dvoutisíciletému působení principů Horského kázání žijeme v kultuře, kde se
určité hodnoty staly společenskou realitou – to jsou ty křesťanské kořeny, kterými se dnes
kdekdo ohání, aniž by je znal.

Ohlédnutí za rokem 2016
6. ledna 2016 jsme v rotundě
Nalezení
sv.
Kříže
oslavili
eucharistickou slavnost Zjevení
Páně. Při této bohoslužbě jsme si
mohli užít služby hned dvou
čerstvých jáhnu Monika a Martina.

Na Bílou sobotu 26. března jsme
oslavili
vzkříšeného
Krista
v katedrálním
chrámu
sv.
Vavřince. Při bohoslužbě pak
přijaly křest a biřmování naše
sestry Katka a Petra.

10. června jsme se opět zapojili do celostátní akce
s názvem Noc kostelů. Program v rotundě Nalezení
sv. Kříže i v katedrálním chrámu sv. Vavřince byl
bohatý a účast byla velmi hojná. Věříme, že i letos se
nám povede se do Noci kostelů zapojit se stejně
bohatým programem.

Ohlédnutí za rokem 2016
10. července jsme v rotundě
Nalezení sv. Kříže přijali do
společenství Božích dětí malou
Amálii Anně. Doufáme a věříme, že
s námi bude růst ke Kristu a
budeme jí dobrou rodinou pro cestu
k věčné spáse.

Od října jsme v Communiu začali
pořádat každé třetí pondělí v měsíci
besedy se zajímavými hosty. Loni jsme
tak měli možnost poslechnout si a
podebatovat například s psychologem
Jeronýmem Klimešem nebo se
socioložkou
Jiřinou
Šiklovou.
V letošním roce začínáme tyto besedy
dalším hostem a to tajemníkem
Federace židovských obcí Tomášem
Krausem.
Po více než dvaceti letech jsme opět
slavili
„půlnoční“
24. prosince
v rotundě Nalezení sv. Kříže. Děkujeme
za hojnou účast a folkrockové kapele
Fénix za hudební doprovod.

Na svátek sv. Štěpána jsme mezi nás
přivítali novou maličkou farnici Matildu
Vladimíru.

Farní vyúčtování za měsíc prosinec 2016
Příjmy:
sbírky .............................................................................. 7 637,doúčtování sbírky Andělský strom (zbytek) ...................... 457,dar ................................................................................. 10 000,příspěvky......................................................................... 2 100,úroky z účtu ....................................................................... 412,CELKEM: ...................................................................... 20 606,Výdaje:
Communio (nájem) .............................................................. 843,Communio (služby) ............................................................. 280,Telefonica O2 (telefon a internet) ........................................ 882,varhanní doprovod ............................................................ 1 250,poplatky za účet ..................................................................... 24,srážková daň za úrok.............................................................. 78,občerstvení na farní programy ............................................. 540,kancelářské potřeby ............................................................... 87,teplovzdučné ventilátory do Communia .............................. 698,poštovné ............................................................................... 359,náklady na nákup dárků a poštovné na andělský strom .... 5 737,oprava zvonu v rotundě..................................................... 1 622,čtvrtletní zálohy na elektřinu (rotunda + Communio) .... 15 070,CELKEM: ....................................................................... 27 470,ROZDÍL: ....................................................................... - 6 864,Běžný účet k 31. 12. 2016: ........................................ 1 364 591,Pokladna k 31. 12. 2016: ................................................ 57 929,CELKEM: ................................................................ 1 422 520,Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze.
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