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Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad
svými ujařmenými!
(Iz 49, 13)

Z komentáře svatého jáhna Efréma k evangelní harmonii „Diatessaron“
Boží slovo je nevyčerpatelným zdrojem života
Bože, kdo by mohl zcela proniknout byť jen jediný z tvých výroků? Toho,
co zůstává mimo, je mnohem víc než toho, co jsme s to pojmout. Je to, jako když
žízniví pijí z pramene. Boží slovo je mnohostranné a ti, kteří je přijímají, k němu
přistupují z mnoha hledisek. Pán vykreslil své slovo mnoha barvami, aby každý,
kdo se jím zabývá, na něm nalezl něco, co jej uchvátí. Ukryl ve svém slově
nejrůznější bohatství, abychom z něho všichni ve svém úsilí mohli něco pro sebe
vytěžit.
Boží slovo je stromem života, který ti ze všech stran nabízí své požehnané
plody, a je jako skála, která se otevřela na poušti a všem kolem poskytla duchovní
nápoj. Apoštol říká: Jedli duchovní pokrm a pili duchovní nápoj.
Nikdo, kdo dostane nějaký díl tohoto bohatství, by si neměl myslet, že je
v Božím slově pouze to, co získal on. Spíš ať si uvědomí, že z toho všeho, co Boží
slovo obsahuje, dokázal vytěžit jen toto málo. A také by proto, že se mu podařilo
získat pro sebe jen tuto částečku, neměl říkat, že je nějak chudé a neplodné, nebo
jím pohrdat, ale spíš děkovat za jeho bohatství, i když je není s to vyčerpat. Raduj
se, že jsi Božím slovem nasycen, a nermuť se z toho, že tě jeho bohatství
přesahuje. Ten, kdo má žízeň, se přece raduje z toho, že může pít, a nermoutí se z
toho, že nemůže vypít celý pramen. Pramen má zdolat tvou žízeň, a ne aby tvá
žízeň zdolala pramen. Když totiž uhasíš žízeň, aniž vyčerpáš pramen, můžeš pít
znovu, až zase dostaneš žízeň. Kdežto kdybys zahnal žízeň tím, že bys celý
pramen vypil, tvé vítězství by ti bylo jen ke škodě.
Děkuj za to, cos dostal, a nelituj toho, co zůstalo zatím nevyužito. Cos
dostal a čehos dosáhl, je tvůj podíl; co zbylo, je tvé dědictví. Cos nemohl pro svou
nedostatečnost dostat najednou, dostaneš jindy, jen když vytrváš. Nechtěj ve své
chtivosti zhltnout naráz, co najednou zhltnout nelze. Ale také nebuď líný postupně
čerpat z toho, co můžeš.

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
2. února od 18:00 v den svátku Uvedení Páně do chrámu se bude konat ve
Sv. Rodině eucharistická slavnost s žehnáním svící. Takže si nezapomeňte přinést
svíčku, pokud máte zájem
12. února od 18:00 budeme v Communiu povídat o cestě do Svaté země při farní
kávě. Jedná se pouze o první jistě z mnoha dalších povídání a tentokráte spíše
neformálního charakteru nad kávou a čajem. Zkusíme připravit i besedu či
prezentaci s fotkami na nějaký další termín.
13. února od 17:00 se v Communiu bude konat v mimořádném termínu
Modlitební večer. Od března budeme zase (kvůli školnímu rozvrhu sestry
Moniky) konat modlitební večery pravidelně vždy 1. pondělí v měsíci.
15. února od 17:30 se v Communiu bude konat (v mimořádném termínu) další
povídání nazvané Starokatolický seminář. Zde se máte možnost dozvědět něco
blíže o teologii a starokatolické víře.
20. února od 18:00 bychom rádi do rotundy opět pozvali zajímavého hosta.
Oslovený je Jan Spousta, teolog, matematik a sociolog a také šéfredaktor
Getseman. Povídat si budeme o nejistotě, kterou v současné době prožíváme
(nejen v křesťanství).
22. února od 17:30 se nebude konat Starokatolický seminář, protože bratr Dušan
bude natáčet pořad pro Českou televizi. Náhradní termín za něj je navržen na 8.
březen. Přesně se můžete domluvit na semináři 15. února.

Kalendář farní obce
Nabídka hlídání dětí pro rodiče, kteří si potřebují 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).
Jen ještě jedna důležitá zpráva na konec. Ve středu 1. března vstoupíme do
postní doby. Bude se tedy konat bohoslužba se svěcením popela a udělováním
popelce od 18 hodin v rotundě Nalezení sv. Kříže v ulici Karolíny Světlé.

Událo se
16. ledna od 18:00 k nám do Communia zavítal tajemník Federace židovských
obcí JUDr. Tomáš Kraus, který nám vyprávěl o historii židů v Čechách a na
Moravě a nejen tam. Povídání to bylo velmi zajímavé a dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých informací, které jsme možná tušily, ale nedali jsme si je plně do
souvislostí. Doufáme, že Dr. Kraus ještě někdy přijme naše pozvání, abychom si
s ním mohli povídat i na další možné témata.

Narozeniny v únoru slaví:
PhDr. Patricie Anzari, Erik Vojtěch Boldiš, Michaela Brigid Bradleay,
Martin Dobeš, Miroslava Dušková, Klára Jirešová, Robert Kodym,
Helena Konvalinová, Jana Krohe, Martina Kuhnová, Michal Martin Nádvorník,
Vladimír Novák, Adam Ondráček, Iva Ondráčková, Iva Pletková, Kamila Spitzer,
Stella Svobodová, Matouš Tůma, Petr Tvrdek, Hana Vinšová.
Přejeme hojnost Božího požehnání.

Nedělní a sváteční čtení
2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
Mal 3,1-4
Ž 84 (Ž 24)
Žd 2,14-18
L 2,22-40
Jména v bibli často sama vyprávějí svůj příběh. Simeon - to je hebrejsky Šimeón
je ten, kdo slyší, kdo naslouchá, kdo poslouchá. Poslouchat Hospodina, naslouchat
něčemu jinému, než co se kde šušká a kde slova ztrácejí svou náplň. „Šimeón“, to je
životní nastavení člověka. Šimeón vyhlíží Boží spásu, očekává, už je mu sice kdovíkolik let
a už by si mohl říkat, že se nedočká - a přece. Není to samo sebou. Čteme, že Duch svatý
byl s ním. Není to zásluha pramenící z jeho chování, z jeho pracovitosti a hloubavosti. Je
to dílo Ducha svatého. Je to dar. Příběh Simeona je pro nás ujištěním, že takové dary jsou
k mání a že nemusíme čekat jen to nejhorší. Ježíš Kristus přináší do našeho života to, co
ještě nevidíme. Naše víra s pomocí Ducha svatého nachází jistotou, že se dočkáme. Boží
milost je otevřena i pro nás.

5. 2. – 5. neděle v mezidobí
Iz 58,1-9a(.9b-12)
Ž 112
1K 2,1-13a(13b-16)
Mt 5,13-20
Ježíš neříká „snažte se být solí země a světlem světa“, ale „vy jste solí a
světlem“. Je to hotová věc. My, kteří to posloucháme, nemáme možnost volby. To není
volitelný předmět, který si mohu nebo nemusím zvolit k hlavnímu oboru "následování" - je
to právě to následování. Není to úkol, je to fakt.
V tomto smyslu nás to může povzbudit. Všichni, kdo byli pokřtěni, a třeba dnes
mají se stavem své víry potíže - do toho patří. Není to jen pro elitní učedníky, co
nezklamou. Vždyť mezi těmi učedníky, kteří tehdy poslouchali na té hoře, seděli všelijací
lidé.
Ježíšova slova nejsou lichotivým přirovnáním pro učedníky, ale i úkolem a
posláním. Vy jste tu pro druhé, byli jste osloveni a vybráni, abyste se stali důkazem Božího
přátelství. Mysleme na to. je veliké být spolupracovníky Ježíše Krista. Být společenstvím,
kde už nastal Boží řád.

Nedělní a sváteční čtení
12. 2. – 6. neděle v mezidobí
Dt 30,15-20 (Sír 15,15-20)
Ž 119
1K 3,1-9
Mt 5,21-37
Velikou část Horského kázání tvoří vyjádření rozdílu mezi starou spravedlností,
jak ji požaduje Mojžíšův zákon a Desatero a novou spravedlností, jak ji přináší a žádá
Ježíš. Ohlášení Mojžíšova zákona na Sinaji bylo dramatickou událostí - nechyběly tu
hromy a blesky. Ježíšovo kázání na hoře se naopak odehrává v atmosféře ticha a míru. A
přece ty události spolu tolik souvisejí.
V horském kázání totiž Ježíš nedělá nic jiného než to, že zásady zákona naplňuje
láskou a tak tu mnohdy už mrtvou a tížící literu oživuje svým Duchem. Zákoníci a
farizeové se předháněli v plnění Zákona. Ti, kteří na to nestačili, chodili za Ježíšem. Ježíš
Zákon nepopírá ani neodsouvá, ale ukazuje pod povrch přikázání.
Ježíšovi nejde o literu Zákona, ale o jeho ducha. Je to On, kdo naplnil zákon svou
pravdivostí a naléhavostí, ale tím ho polidštil.

19. 2. – 7. neděle v mezidobí
Lv 19,1-2.9-18
Ž 119
1K 3,10-11.16-23
Mt 5,38-48
Spousta lidí se dnes dovolává svých práv. Neustále čteme či slyšíme o tom, jak
někdo někde demonstruje, nechrání, nepomáhá, nehasí, hájí svá práva proti někomu
jinému.
Naproti tomu dnešním evangeliu slyšíme: Zaražme ten řetězec vzájemného
obviňování, zastavme to nimrání se v tom, kdo komu kdy co udělal. Nepodporujme svět,
který žije pouze zákonem příčiny a následku, násilí a pomsty, provinění a odplaty, škody a
náhrady, a kde se člověk potom stává už jen zcela odlidštěnou položkou v soudním spise,
protože to nejdůležitější jsou včas zaplacené poplatky, dodržené lhůty a šikovně vyložené
paragrafy. Jsou přece i jiné možnosti.
Ježíš schválně uvádí příklady z různých sfér našeho života, jakoby chtěl říct: To
jsou pouze příklady, nikoli konkrétní příkazy. Hledej, kde ve svém životě máš možnost
jednat podobně, zapoj vlastní fantazii, způsobů a možností existuje celá řada…

Nedělní a sváteční čtení
24. 2. – Svátek sv. Matěje
Sk 1,15-17.20-26
Ž 113
J 15,9-17
Po Jidášově zradě a sebevraždě zůstalo v apoštolském sboru jedno místo
prázdné. Proto se apoštolové po seslání Ducha svatého starají o to, aby byl počet dvanácti
doplněn. Aby bylo naprosto jasně ukázáno, že zrada a selhání člověka nesmí narušit Boží
dílo, že Bůh si za nevěrného služebníka vždycky najde náhradu. Ostatně Jidášova zrada
nebyla něčím, s čím se nepočítá. Bůh totiž ve svých plánech počítá i s našim hříchem a
nakonec jej dokáže použít k dobrému. Jidáš zradil a za svou zradu zaplatil, ale i jeho čin
zapadá do plánu spásy.
Apoštolové volí místo něj jednoho z okruhu svých blízkých spolupracovníků, a aby
ještě víc vynikla Boží vůle před lidskými názory, užijí los. Po modlitbě je pak vylosován
Matěj. O jeho dalších osudech moc nevíme. Podle tradice působil v Palestině, v Malé Asii
a posléze v Etiopii. Sv. Jeroným tvrdí, že položil život za Krista právě zde, jiné prameny
říkají, že se vrátil do vlasti a kolem roku 61 byl od Židů kamenován a nakonec sťat
sekyrou. Korunoval svůj život mučednickou smrtí.

26. 2. – 8. neděle v mezidobí
Iz 49,8-16a
Ž 131
1K 4,1-5
Mt 6,24-34
Od ptáků a polních lilií se můžeme naučit jednu úžasnou a potřebnou věc: nedělat
si zbytečné starosti. Ptáci nejen že nesejí, ale hlavně se nestresují. Netrápí se, zda se
navštívili všechna pole a zahrady, nesledují výkyvy počasí ani ceny na burze, nezávidí
jiným ptákům, že si nazobali víc. Ptáci létají a květiny kvetou s jakousi tichou
samozřejmostí, že svět kolem nás funguje a pro každého je tu místo. Protože ten, který
obléká polní trávu a živí nebeské ptactvo, ten říká každému z nás: Hle, vyryl jsem si tě do
svých dlaní.

Po stopách Ježíše Krista
Naše poutní skupinka u Zahradního hrobu, který
je jedním z možných míst, kde mohlo být
uloženo Ježíšovo tělo.

Jeden z důvodů, který hovoří pro teorii Ježíšova
hrobu na tomto místě, je blízkost kopce, který
svou podobou připomíná lebku. Proto je
ztotožňován s novozákonní Golgotou.

Na Olivové hoře v kostele Dominus Flevit, tedy
na místě, kde Ježíš Kristus naříkal nad
Jeruzalémem a prorokoval zboření chrámu, jsme
si směli odsloužit bohoslužbu.
Měli jsme výhled právě na
Chrámovou horu, která je dnes
důkazem toho, že měl náš Pán
pravdu.

A když už zmiňujeme Olivovou horu,
nemůžeme pominout olivovníky, jenž možná
rostou už od doby, kdy se zde těsně před svým
zatčením Ježíš modlil ke svému Otci.

Po stopách Ježíše Krista
Na Olivové hoře se toho stalo opravdu hodně a proto je
tam hodně kostelů, které tyto události připomínají. Zda
se nacházíme například v kostele Pater Noster, který je
spojován s místem, kde Ježíš naučil své učedníky
modlitbu Otče náš. A tuto modlitbu tam můžete najít na
zdech ve všech možných i nemožných světových
jazycích. I česky!
Nezapomněli tu ani na nevidomé a tak pár cedulek bylo i
v Braillově písmu.

A abychom si užili taky trochu té normální
turistiky, vypravili jsme se i k mrtvému
moři. Ovšem jen dva z nás byli tak odvážní
a otužilí, že do něj vlezli celí, a vyzkoušeli
si tak vlastnosti přesolené vody na vlastní
kůži.

Nezůstalo však u návštěvy jen jednoho moře.
Využili jsme příležitosti a jeli se podívat i na
to Středozemní. Nešlo však jen o moře, ale
převážně o Caesareu – město, kde měl král
Herodes svůj zimní palác.

Teď už ale zase zpátky k biblickým místům.
Hora Tábor – zde se před zraky učedníků
Ježíš proměnil a ukázal svou božskou podobu
přičemž diskutoval s prorokem Eliášem a
Mojžíšem.

Po stopách Ježíše Krista
Nemohli jsme si nechat ujít návštěvu Jordánu, řeky
všech nadějí... A obnovili vodou této řeky své křty.

Dál naše kroky směřovaly do Galie a na
místa spojená s dalšími Ježíšovými zázraky.
Například jeho slavné nasycení tisíců pouze
párem rybiček a pěti chleby – Tabgha.

Dalším navštíveným
místem bylo
Kafarnaum, kde nám sice málem zavřeli
před nosem, ale naše aura zbožných
křesťanů nás přece jen na posledních deset
minut doslala do areálu, kde se nacházel
dům Petra Šimona a synagoga, ze kterých
již zbyly jen trosky, ale i těch pár kamenů
mohlo vyprávět.

A Genezaretské jezero... Nazývali ho mořem
a opravdu jako moře působilo.
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