Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

červen 2018

12. ročník / 6. číslo

Já jsem však řekl: „Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný
přelud.“ A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha.
(Iz 49, 4)

Z výkladu svatého biskupa Chromácia na Matoušovo evangelium
Vy jste světlo světa
Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se
svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě.
Pán nazval své učedníky solí země, protože srdce lidského pokolení, ďáblem
omámené, okořenili nebeskou moudrostí. A nyní je nazývá také světlem světa,
neboť byli osvíceni od něho samého, jenž je pravým a věčným světlem, a proto se
také sami stali světlem v temnotách.
Protože on sám je sluncem spravedlnosti, nazývá nikoli neprávem také
své učedníky světlem světa; neboť skrze ně jako skrze zářící paprsky vylil na celý
svět světlo, v němž se nám dává poznat. Oni zahnali z lidských srdcí temnoty
bludu tím, že ukázali světlo pravdy.
Skrze ně jsme byli i my osvíceni, stali jsme se ze tmy světlem, jak říká
apoštol: Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. A
opět říká: Noc ani tma nemá nad vámi právo. Vy všichni jste přece synové světla a
dne.
Právem to dosvědčuje i svatý Jan ve svém listě, když praví: Bůh je světlo,
a kdo zůstává v Bohu, je ve světle, jako i on je ve světle. A protože máme radost,
že jsme byli vysvobozeni z temnot bludu, máme stále chodit ve světle jako synové
světla. Proto praví apoštol: Vy však budete zářit jako hvězdy ve vesmíru. Držte se
pevně slova života. Jestliže to nebudeme dělat, budeme tak potřebné a užitečné
světlo svou nevěrností jako nějakým závojem zastírat a zastiňovat ke své vlastní
škodě i ke škodě druhých. Vždyť známe z Písma, jak byl patřičně potrestán onen
služebník, který svěřenou hřivnu raději ukryl, než aby z ní těžil nebeský zisk, a
neuložil ji do směnárny.
Musí v nás tedy stále svítit ona zářivá svítilna, která byla rozžata pro naši
spásu. Máme totiž svítilnu nebeského přikázání a duchovní milosti, o níž
prohlašuje David: Mým krokům svítilnou je tvé slovo, ono mi cestu osvětluje. A
Šalomoun o ní říká: Vždyť příkaz je svítilna, naučení je světlo.
Nesmíme tuto svítilnu zákona a víry ukrývat, ale naopak musíme ji pro
blaho mnohých vždycky stavět v církvi na svícen, abychom my sami užívali
světla pravdy a aby osvěcovalo všechny věřící.

Okénko předsedy farní rady
1. června 2018
Drahé sestry, milí bratři,
uplynul další měsíc a nastal čas na další Okénko,
tentokrát čtrnácté. Čas na přemýšlení, co napsat. V červnu
jsou dny nejdelší, světla hodně, čas příhodný ku čtení i k
přemítání nad myšlenkami prostými i hlubokými... Nebo čas
si odpočinout, opustit myšlenky všední a popustit uzdu
fantazii. Nebo přestat fantazírovat a srovnat si to v hlavě. A
nebo si něco přečíst ve farním zpravodaji. Nejdřív doň ale
musí někdo něco napsat...
Chvíli jsem si pohrával s myšlenkou, že bych
čtrnácté okénko vynechal – třeba by si toho nikdo nevšiml,
když by byla dvě třináctá Okénka, a někdy příště rovnou
patnácté – ale někdo by v tom mohl mít zmatek a vrtalo by
mu to hlavou tak utkvěle, že by mohl zabloudit a místo k rotundě zabočit na nábřeží
Smetanovo, až by narazil na Krannerovu kašnu se sochou koně, na níž sedí socha
panovníka Františka, který byl jako král František I. a jako císař se psal František II., a to
byla škoda, neboť v rotundě je milo a útulno.
Loni spadal začátek června ještě do velikonoční doby, letos jsme seslání Ducha
svatého oslavili už 20. května, kdy svěží vanutí Ducha a jiskření zapáleného biřmovance
Václava připravily rotundu na Noc kostelů, kdy jí během šesti hodin prošlo několik stovek
lidí. Kromě zážitků duchovních i uměleckých si mohli odnést informační leták o naší
farnosti, razítko na různých místech (na kartě, v notýsku či na ruce), dřevěné kolečko (o
průměru 35 mm a obvodu 11 cm, z čehož lze spočítat přibližně π), nebo i překvapivé
poznání (zaslechl jsem: „Oni tady asi nějaké bohoslužby mají, podle toho, jak je to tam
uvnitř uspořádáno...“).
Možná mi to nebudete věřit, ale toto Okénko jsem psal dva měsíce – začal jsem v
květnu a skončil v červnu. Bylo to v noci ze čtvrtka na pátek. (Také děláte věci na
poslední chvíli?) Bylo teplo, měl jsem otevřená dvě větší okna ze tří (nebo dva díly
trojdílného okna – opravdu nevím, kolik mám vlastně oken) a... Nejprve jsem měl okno
(nikoli v rámu, ale v hlavě), nevěda, co napsat... Ale začal jsem, a šlo to... Důležité je začít
– vstát a vyjít – a pak už někam člověk dojde... A tak přijďte někdy zas do rotundy.
Poznáte ji snadno. Jistě cestou nezabloudíte. Pokud uvidíte sochu Františka II./I. na koni,
už jste skoro tam. Buďte mezi námi vítáni!
Jiří J. Šulc
předseda farní rady Farní obce Starokatolické církve v Praze u Nalezení svatého Kříže
e-mail: jirka.skc@seznam.cz

Kalendář farní obce
Pravidelné starokatolické bohoslužby v Praze:
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 u sv. Kříže
Kalendárium
V neděli 3. června od 17:00 se bude opět konat v rotundě Nalezení sv. Kříže
bohoslužba s dětským programem, který však bude probíhat v Communiu, kam si
děti odvede sestra Monika po začátku bohoslužby z rotundy.
Ve středu 6. června od 17:30 se bude konat v Communiu další z obnovených
modlitebních večerů, které opět povede sestra Monika. Můžete se těšit přibližně
na hodinku ztišení s Kristem doprovázenými písněmi z Taize.
Ve čtvrtek 7. června a 21. června od 13:00 do 15:00 v našem Communiu se
bude konat podpůrná skupina ke kojení pod vedením laktační poradkyně Sylvy
Gaarové.
Ve čtvrtek 7. června od 18:00 v kapli sv. Rodiny u Nuselských schodů proběhne
poutní bohoslužba, po které bude následovat malý kulturní program. Bohoslužbě
bude předsedat náš bratr Dušan.
Ve středu 13. června a 27. června od 17:30 se v Communiu opět bude konat
další povídání na téma starokatolictví, které vede náš bratr Dušan.
V sobotu 23. června organizuje sestra Monika celodenní výlet vhodný i pro
rodiny s dětmi do zámku Veltrusy a do jeho přilehlého parku. V ten den bude
navíc v zámku slavnost růži s doprovodným programem. Pokud byste se chtěli
zúčastnit, případně měli nějaké otázky, napište sestře na mail:
jirikova@starokatolici.cz. Odpovědi i podrobné informace k výletu vám ráda
zašle.

Kalendář farní obce
V neděli 24. června po bohoslužbě v rotundě, tj. cca od 18:00 můžeme
společně při kávě s občerstvením, které kdo přinesete, oslavit 47. výročí
kněžského svěcení našeho bratra Dušana, a také se s ním srdečně rozloučit a
popřát mu hodně štěstí před jeho odjezdem na dovolenou.
V pátek 29. června od 17:00 při bohoslužbě v rotundě oslavíme slavnost
apoštolů Petra a Pavla.
Dále samozřejmě platí, že každou neděli po bohoslužbě je možné si sednout
v Communiu na šálek dobré kávy či čaje a společně se podružit také u jiného
než oltářního stolu. Vítané budou různé věci k zobání i pomocná ruka při
výrobě teplých nápojů a následném mytí nádobí. Předem děkujeme za
pomoc!
I nadále je také možné využít nabídky setry Moniky k hlídání dětí! Vždy je
potřeba se předem dohodnout na mailu jirikova@starokatolici.cz. Hlídání
může probíhat buď v Communiu (nejlépe vždy 3. středu v měsíci) nebo
případně dle dohody u sestry Moniky doma.

Stalo se
Ve středu 2. května od 17:30 proběhlo první z řady obnovených modlitebních
setkání. Sešli jsme se v milém počtu 4 farníků a v rotundě se pak společně ztišili
k rozmlouvání s našim Pánem a bratrem. Děkujeme těm, kteří se přišli pomodlit a
vytvořili tak krásnou atmosféru plnou Ducha svatého.
V neděli 6. května od 17:00 jsme při
bohoslužbě nejen oslavili patrocinium naší
rotundy, ale také jsme měli po dlouhé době
první dětskou bohoslužbu. Sice se jí
zúčastnila jen malá Madlenka, ale i tak to
bylo milé a těšíme se na další dětské
bohoslužby.
V neděli 20. května od 17:00 jsme oslavili
v rotundě slavnost Seslání Ducha svatého. Při
této bohoslužbě přijal pečeť Ducha svatého
náš bratr Václav Jan Šístek.

Kalendář farní obce
V pátek 25. května od 17:00 začal v rotundě již tradičně program další Noci
kostelů. Program byl sice velmi podobný (a tedy osvědčený) loňskému roku, ale
jedna novinka se tam přece jen našla. V devět hodin večer vystoupila Eva
Kubičková se svou meditativní a tradiční hudbou na indický esdráž. Celý program
pak již podruhé zakončila Starokatolická schola při rotundě Nalezení sv. Kříže
pod vedením Veroniky Zichové s doprovodným slovem našeho bratra Dušana.
Celý program byl zakončen i modlitbou Otčenáš a požehnáním. Předpokládáme,
že naší rotundou prošlo kolem 400-500 lidí. Časem zveřejníme videozáznam
z celé Noci kostelů, který pro nás opět natočil Michal Holas. Díky!
Zprávy z farní rady
V neděli 27. května se po bohoslužbě sešla farní rada a kromě klasických
provozních záležitosti tam proběhly dvě zásadnější věci.
Za prvé: vzhledem k tomu, že sestra Monika je na mateřské, přestala vykonávat
funkci pokladníka a účetní farnosti, což převzal na přechodnou dobu bratr Dušan.
Ten však v neděli na tuto dočasnou funkci rezignoval a z toho důvodu farní rada
zvolila bratra Michala Holase novým pokladníkem farnosti.
Za druhé: sestra Monika rezignovala na své členství ve farní radě z důvodů
přílišné rozdílnosti názorů a z rodinných.
Rest z minulého měsíce! V neděli 29. dubna na druhém programu
České televize bylo odvysílano sváteční slovo našeho bratra
Dušana. Kdo neměl možnost do této doby pořad vidět nebo o něm
nevěděl, tak přikládáme QR kód, díky kterému se dostanete přímo
na stránku videa.
Farní vyúčtování za měsíc květen 2018
Z rozhodnutí farní rady budeme měsíční hospodaření naší farnosti psát do
Křižovatky jen ve stručném soupisu, protože Křižovatka je přístupná široké
veřejnosti. Podrobné vyúčtování je pro zájemce k nahlédnutí v Communiu.
Příjmy: ................................................................. 7 673,Výdaje: ................................................................. 4 418,79,Celkem: ......................................................... 1 363 214,86 Kč
Narozeniny v červnu slaví:
Gaia Anzari, Kateřina Rachel Benešová, Markéta Boldišová, Johana Jandourková,
Jana Jelínková, Klára Kazdová, Ondřej Kejkrt, Luboš Nondek, Tereza Štovíčková,
Markéta Tomková, Laura Dagmar Vávrová, Tomáš Zachariáš.
Přejeme hojnost Božího požehnání.

Nedělní a sváteční čtení
3. 6. – 9. neděle v mezidobí
Dt 5,12-15
Ž 81
2K 4,5-12
Mk 2,23-3,6

17. 6. – 11. neděle v mezidobí
1S 15,34-16,13 (Ez 17,22-24)
Ž 20 (Ž 92)
2K 5,6-10(.11-13).14-17
Mk 4,26-34

„Sobota je učiněna pro člověka, a ne
člověk pro sobotu. Proto je Syn
člověka pánem i nad sobotou.“

„S Božím královstvím je to tak, jako
když člověk zaseje semeno do země;
ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno
vzchází a roste, on ani neví jak."

10. 6. – 10. neděle v mezidobí
1S 8,4-11.(12-21) (Gn 3,8-15)
Ž 108 (Ž 130)
2K 4,13-5,1
Mk 3,20-35

24. 6. – Slavnost Narození Jana
Křtitele
Iz 49,1-6
Ž 139
Sk 13,22b-26
L 1,57-66.80

"Je-li království vnitřně rozděleno,
nemůže obstát. Je-li dům vnitřně
rozdělen, nebude moci obstát."
11. 6. – Svátek apoštola Barnabáše
Sk 11,21b-26;13,1-3
Ž 98
Mt 10,7-13
„Nemocné
uzdravujte,
mrtvé
probouzejte k životu, malomocné
očišťujte,
démony
vymítejte;
zadarmo jste dostali, zadarmo
dejte.“

A ruka Hospodinova byla s ním.
Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil
na poušti až do dne, kdy vystoupil
před Izrael.
29. 6. – Slavnost apoštolů Petra a
Pavla
Sk 12,1-11
Ž 34
2Tm 4,6-8.17-18
Mt 16,13-25 (Mt 14,22-32)
„Blaze tobě, Šimone Jonášův... A já
ti pravím, že ty jsi Petr; a na této
skále zbuduji svou církev a brány
pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče
království nebeského, a co odmítneš
na zemi, bude odmítnuto v nebi , a
co přijmeš na zemi, bude přijato v
nebi.“

Narození Jan Křtitele
Zdával se mi před časem krásný sen, že jsem od anonymního dárce dostal
šek na tak veliký obnos, že by vyřešil tíživou situaci aspoň jedné z našich
farností... že budeme moci postavit kostel a farní centrum atd, atd... jenže pak
jsem se vždycky probudil, protože už v tom snu mi něco říkalo, že je to příliš
krásné, než aby to bylo doopravdy. Tehdy jsem si vždycky vzpomněl na starého
kněze Zachariáše.
Ano novozákonní historie v Lukášově evangeliu (Lk 1, 5-24.57-66)
začíná příběhem o tom, že tenhle člověk koná svou kněžskou službu, je v chrámě
na posvátném místě, ale nepočítá s Božím zásahem. Jen váhavě a rezervovaně
přijímá to poselství, že ho čekají veliké věci. Že se mu přes jeho stáří narodí syn
Jan, který bude předchůdcem Spasitele. Že to, co odcizovalo lidi od Boha, bude
odstraněno a Jan při tom bude pomáhat. Zachariáš na to zaslíbení neodpovídá
nadějí, protože jeho lidská zkušenost ji už dávno pohřbila. Chce znamení, chce
berličku pro svou víru. A tak umlká. Nesmí sloužit Izraeli jako kněz, který
zvěstuje Boží vůli, protože on s ní už nedokáže souznít, on nedokáže přinášet na
prahu Nového zákona Evangelium o naději v beznaději, i když se ho to
bezprostředně týká a možná právě proto, že se ho to bezprostředně týká.
Paradoxně zůstává bez evangelia on, který ho slyšel první a dokonce ho není
schopen zvěstovat ani své ženě, která pak své nečekané těhotenství musí vidět bez
souvislostí. On jí tím připravuje o radost, jeho žena Alžběta v tom ochuzení musí
zůstat s ním. Kněz, který není schopen přijmout evangelium, spolu se sebou
stahuje do beznaděje především své blízké.
Zpráva o tom, že Bůh chce vyřešit naše problémy a splnit už dávno
odepsaná přání, je někdy tak překvapující, že jí člověk prostě není schopen uvěřit.
Ale co je na tom příběhu krásné a nadějné je to, že naše víra nebo nevíra není tak
podstatná. Že Evangelium se děje i když my, kteří bychom mu měli pomáhat na
svět, mu vlastně bráníme.
A tak se narodil Jan Křtitel. Muž na úsvitu velikých věcí. Jeho neobyčejné
narození je biblická předehra k jeho úloze v dějinách spásy. Chlapec rostl a sílil
na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael, říká Písmo.
Datum svátku Narození sv. Jana Křtitele, vzniklo na křesťanském Západě
a podle Lukášova evangelia bylo určeno na šest měsíců před svátkem Narození
Páně. Jan Křtitel, jehož narozeniny slavíme 24. června, nepatří mezi ty líbezné a
něžné postavy světců obklopené růžičkami a liliemi, jak si v nich libovalo
devatenácté století. Na tomto muži je všechno drsné, chlapské. Jeho řeč je strohá,
jeho požadavky jsou radikální. Je si vědom toho, že byl poslán od Boha. Je si
vědom, že má splnit úkol hlasatele a ohlašovatele přicházejícího Vykupitele. V
osobě Jana Křtitele se uzavírá a vrcholí Starý zákon a zároveň je Jan prvním
ukazatelem nového řádu spásy.

Narození Jana Křtitele
Jan Křtitel zval své posluchače, aby změnili životní styl. Ne pro to, že si
tím lidé zaslouží milost, ale že záleží na tom, v jakém stavu nás ta milost zastihne.
Můžeme sobě i druhým ztížit přístup k víře. Je těžké věřit pro toho, kdo žije
opuštěn a bez pomoci a také pro toho, kdo tomu mlčky přihlíží. Je těžké věřit pro
toho, jehož život se dostal do nepořádku i pro toho, kdo mu nepodal pomocnou
ruku. Je těžké věřit pro toho, kdo trpí pod pýchou mocných i pro toho, kdo pyšné
a mocné včas nevaruje. Prostě pro víru je potřeba připravit podmínky. Připravit
cesty Páně. Vyrovnat křivosti, zasypat propasti, snížit pahorky. Nejen proto, že
půl roku po svátku narození Jana Křtitele přijdou Vánoce….
Teď Vám, drazí sourozenci v Kristu, přeji požehnané dny začínajícího
léta.
Váš +Dušan

Člověk má radost, když může dát odpověď (Př 15, 23a)
Znalostní kvíz
1. Co je to ciborium?
a. tak se dřív označoval kamenný popelník v rajském dvoře kláštera
b. nádoba, ve které se uchovává Tělo Páně ve svatostánku
c. úkon ministranta, kdy pokládal dečku na nohy biskupa na sedes
2. Co je to patena?
a. liturgická nádoba, do které se při bohoslužbě dává hostie/Tělo
Páně
b. nádoba na požehnané oleje (konkrétně křižmo)
c. eucharistický nános na stěně kalichu
3. Co je v rámci bohoslužby označováno jako lavabo?
a. obřad, při kterém si kněz v rámci bohoslužby myje ruce
b. říká se tak biblickým čtením, které čtou laici
c. jsou to chyby v liturgii, které kněz z nepozornosti vykoná
4. Čemu se říká „velká doxologie“?
a. biskupskému požehnání na konci bohoslužby
b. závěru eucharistické modlitby
c. teologickému směru zabývajícímu se vlivem modlitby na štěstí
člověka
5. Co je to epikleze?
a. jiný název pro kúr objevující se v misálech starého (tridentského)
ritu
b. obřadní oholení vlasů při vstupu do řeholního řádu
c. část eucharistické modlitby, v níž kněz prosí, aby Bůh svým
svatým Duchem proměnil dary na oltáři
6. Kdo nebo co je to turiferář?
a. farář, který se stará o farnost v Turíně
b. obřad okuřování celebranta u oltáře
c. ministrant, který má na starosti kadidelnici

Pro zasmání:
Malý Ježíšek škemrá na své matce Marii: „Maminko, já chci pejska.“
Marie se zatváří nepřístupně: „To nejde, Ježíšku. Kdo by se o něj staral, až
tě ukřižujou, co?“

1. b; 2. a; 3. a; 4. b; 5. c; 6. c

Víte, že...
... nejkratší biblický verš je Janově evangeliu (J 11,35), který obsahuje v českém
překladu jen dvě slova: „Ježíš plakal.“

Dětský koutek
Milé děti, propojte čísla v obrázku a zjistěte, co za postavičku se to na obrázku
skrývá.
A znáte nějakou modlitbičku k této osobě?

A milé děti, od září, až zase začneme s bohoslužbami s dětským programem.
Rádi bychom do bohoslužby zahrnuli i vaše modlitby a prosbičky, které byste
chtěli Panu Ježíši říct. Pokud nějakou takovou prosbičku budete mít,
poproste
rodiče,
aby
ji
zaslali
sestře
Monice
na
mail
(jirikova@starokatolici.cz) vždy do konce měsíce. Při nejbližší neděli (tedy
při bohoslužbě s dětským programem) budou pak přečteny při bohoslužbě.
Těšíme se na vaše prosbičky! 
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