
LEDEN

KRÁSA KŘESŤANSKÉ DUŠE
   „Posilujte se v Pánu a v síle jeho moci. Oblečte si plnou Boží zbroj, abyste mohli  
vzdorovat ďáblovým piklům. Zápasit totiž musíme nikoli s protivníky z krve a masa, ale s  
Knížectvími,  s Mocnostmi,  s  těmi,  kdo ovládají  svět  tmy,  se  zlými  duchy,  kteří  obývají  
nebeské prostory. Právě proto na sebe vezměte plnou Boží zbroj, abyste mohli ve zlý den  
odolat a až vynaložíte veškeré úsilí, zůstali pevní. 

Stůjte  tedy  zpříma,  přepásáni  buďte 
pravdou,  obrněni  krunýřem  spravedlnosti,  obuti  
horlivostí v šíření evangelia pokoje; neustále držte 
v  ruce  štít  víry,  díky  němuž  budete  moci  uhasit  
Zlovolníkovy ohnivé šípy; nakonec přijměte přilbici  
spásy a meč Ducha, to znamená Boží slovo.” 

  Ef 6,10-17
Jsou mnozí  lidé fyzicky pohlední,  ale uvnitř 

zkažení. Jiní lidé jsou fyzicky méně atraktivní nebo 
dokonce  znetvoření,  ale  uvnitř  ušlechtilí.  Kteří 
z nich  si  zaslouží  větší  úctu  a  ocenění?  Jaké 
hodnoty  člověka  jsou  důležitější  a  o  co  je  třeba 
v lidském  životě  usilovat  především.  Na  prvním 
místě je krása duše. Není však zadarmo. Vyžaduje 
vytrvalý  duchovní  boj,  o  kterém  vypovídá  text 
apoštola Pavla.  S novým rokem 2019 vstupujeme 
znovu  do  tohoto  zápasu  a  chceme  vítězit 
v každodenním  nasazení  v  síle  Boží  milosti, 
ve Jménu Ježíšově a pod ochranou Matky Boží.

Život je nejen dar, ale i úkol: přicházíme totiž 
na  svět  jako  bytost  s  porušenou  přirozeností, 

s disharmonií v nitru. 
Naším úkolem je vytvořit harmonii, soulad, osobnost.
Vnitřní  nepořádek, disharmonie, je následkem dědičného hříchu. Projevuje se jako náklonnost 

k hříchu, a to v těchto oblastech: pýcha, lakomství, smilstvo, závist, nestřídmost, hněv, lenost.
Následkem dědičného hříchu je zlá žádostivost, a to žádost těla, žádost očí a pýcha života.
Ozývá se v nás proto pokušení. Je třeba bojovat a udržovat se v bdělosti. Nejde jen o boj proti 

špatnosti, ale o boj o mravní hodnoty, ušlechtilost, o osobnost. K tomu je třeba:
  a) přirozená láska k sobě – snaha sám sebe pěstovat, pozvedat,
  b) křesťanská láska k sobě – máme mít sebe rádi jako dílo Boží, nám svěřené,
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  c) sebevýchova – pěstovat všestranně své vlohy, podle ideálu Ježíše Krista,
  d) znát sebe, svou povahu, temperament a vytvářet charakter,
  e) znát cesty sebevýchovy, a to:
sebepoznání:  uskutečňuje  se  zpytováním svědomí,  jak  všeobecným,  tak  zvláštním,  které  sleduje 
konkrétní vlastnost.
sebedůvěra: být přesvědčen, že máme v sobě zárodky dobra:
sebevláda: totiž ovládat především stránku smyslovou, emoční, citovou a to hlavně líbivost. Hybnou 
silou všeho je záliba, a toto smyslové hnutí je třeba usměrnit k správnému cíli.

Ozývá se v nás především radost a smutek a ty pramení z toužebnosti. Dále se ozývá naděje a 
bázeň, které pramení ze vznětlivosti. Tato hnutí nelze potlačit, ale usměrnit, jako např. přírodní živel, 
vodu,  oheň atd.  Vnitřního  pokoje,  harmonie,  dosáhneme jen  tím,  že  tato  hnutí  v  sobě poznáme, 
uznáme a zušlechtíme.

V každém našem projevu musí být obsaženy základní podmínky, totiž:
  1) usměrnění k pravdě – moudrost: je to moudrá rozvážnost a důmyslná obezřetnost,
  2) úsilí pravdu uskutečnit a v ní setrvat – statečnost. Jejím úkolem je přemáhat strach a útočit na ty 
překážky, které strach vyvolávají. Je třeba odvahy a stálosti i trpělivosti,
  3)  správná míra čili  kázeň vnitřní   -  mírnost:  jejím úkolem je  zvládnout  zlou ctižádostivost,  tedy 
nezřízenou touhu po nedovoleném požitku, bohatství, cti. Tedy správně užívat věcí,
  4) dávat každému, co mu náleží – spravedlnost: dávat v každé oblasti. Duší spravedlnosti je láska. 
Jenom spravedlnost vedená láskou vede ke správnému hledisku a jednání.

Pravou osobnost a tedy krásu lidské duše vytváříme:

1) Živým a hlubokým přátelstvím s Ježíšem Kristem. To je nám největší pohnutkou, abychom pravdu 
hledali a uskutečňovali. Bez tohoto přátelství bychom brzy ochabli a nechali se strhnout prostředím. 
Kristus nás vnitřně vede, povzbuzuje a pozvedá.

2) Kristovou pomocí, tedy milostí, kterou nám zasloužil. Jsou to především svátosti, mše sv. a modlitba. 
Jen tak je možno stát se někým velkým, něco dokázat v sobě a tím se uschopnit jiné zušlechťovat, 
opravdu je mít rád a vychovávat.
    Každý člověk má svůj životní úkol. Je třeba být tím,
čím tě Bůh učinil) tedy dobrým obrazem Boha),
k čemu tě povolal) životní cíl: dítě Boží, osobnost k podobě Krista),
k čemu tě uschopnil) schopnosti svěřené, osobní poslání, dané ti Bohem).

Život je krásný, pokud jej člověk prožívá z lásky k Bohu a k bližnímu, jak nás k tomu vede Kristus.
Ať se nám to v novém roce lépe daří! Ať krásou křesťanské duše lépe oslavíme Toho, který nás 

tak miluje! 
To Vám všem ze srdce přeje a vyprošuje    P.L

leden 2019     

1. úterý       Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek
2. středa       Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, 

           biskupů a učitelů církve
3. čtvrtek       Nejsvětějšího jména Ježíš
4. pátek       Pátek po oktávu Narození Páně

            první pátek v měsíci
5. sobota Sobota po oktávu Narození Páně
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6. NEDĚLE Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
7. pondělí Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
8. – 12. Úterý až Sobota po Zjevení Páně
13. NEDĚLE Svátek Křtu Páně
14. pondělí Sv. Gotfrída, řeholníka
17. čtvrtek Památka sv. Antonína, opata
18. pátek Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
19. sobota Sobotní památka Panny Marie
20. NEDĚLE 2. neděle v mezidobí
21. pondělí Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
22. úterý Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
24. čtvrtek Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25. pátek Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
26. sobota Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
27. NEDĚLE 3. neděle v mezidobí
28. pondělí Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
31. čtvrtek Památka sv. Jana Boska, kněze

Biblické katecheze
     Další biblické katecheze s výkladem Desatera Božích přikázání podle sv. Tomáše Akvinského 
budou v sobotu 5. a 26. ledna ve farním sále u sv. Jana Nep.

Schůze farní rady
     Schůze farní rady bude v pátek 11. ledna po večerních bohoslužbách.

Apoštolát modlitby 

 Celosvětová síť modlitby s papežem

Úmysly na leden

Papežův úmysl k současné konkrétní situaci:
Bude oznámen sv. Otcem první lednovou neděli.

Evangelizační úmysl
Mladí lidé a příklad Panny Marie
– za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na 
volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.

Národní úmysl

– Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
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Zprávy z farnosti
 

Mikulášská besídka 2018
 

      Jako obvykle se v prosinci (9.12.) konala ve farním sále u sv. Jana Nepomuckého Mikulášs-
ká besídka. A jako obvykle se dostavil   Mikuláš, jako obvykle provázený andělem a několika andílky 
(to nám ty děti rostou!) i roztomilým čertíkem (ten se také od loňska značně vytáhl!). Dětí i rodičů a 
prarodičů se dostavilo velké množství, sál byl zcela zaplněn!

       K velké radosti  všech se tentokrát  dostavili  i  naši  exfarníci  – manželé  Markéta a Ondřej 
Vaněčkovi se čtyřmi svými princezničkami, také značně povyrostlými. 

Nálada v sále byla výborná, hudební doprovod obstaral (také jako obvykle) P. Lohelius, dárečky (také 
jako obvykle) obstaral a rozdával velký anděl s pomocí andělského „potěru”.
     Velké poděkování patří všem organizátorům i nadzemským bytostem v čele s důstojným Mikulášem! 

Mikuláš 2018 je šťastně za námi, 
ať žije Mikuláš 2019 !  

A léta běží, vážení…..
 
Ne  běží, ale přímo „pádí jak splašení koně“, jak krásně popisuje náš bohatý český jazyk!
  Zdá se to být „ před chvílí“, kdy  jsme slavili šedesáté výročí narození našeho duchovního 
správce P. Lohelia Klindery, ThD. O.Praem.
  Nicméně rok je za námi a nezbývá než znovu mu ze srdce poděkovat za všechno co pro naši farnost 
tak obětavě činí, v čem nás tak usilovně podporuje a kam nás tak bezpečně vede. On jako dobrý pastýř 
se  snaží  převelice  a  prosí  za  nás  neustále  -   my,  jeho  stádce  jsme  často  roztoulaní,  opouštíme 
vyznačené cesty a bloudíme záludnými stezkami. A on znovu a znovu trpělivě a laskavě  zvedá svou 
pastýřskou hůl a ukazuje tu jedinou správnou cestu, ten jediný správný cíl. Obětavě a bez přestání radí, 
pomáhá, posiluje, povzbuzuje. Ve jménu Božím odpouští naše hříchy a neúnavně a obětavě pomáhá 
nést naše utrpení a bolesti.
  Za všechny tyto služby mu ze srdce děkujeme a vyprošujeme mu pevné zdraví, sílu a veselou mysl, se 
kterou nám pomáhá nést všechny naše drobné i velké bolesti. Bůh mu pomáhej na jeho těžké cestě !

Věrní Košířští farníci   
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Naši světci 
Svatý Don Bosco 

Svatý Don Bosco se narodil v roce 1815, v roce, kdy skončila Napoleonova sláva u Waterloo. Žil v kraji 
na úpatí Alp – v Piemontu, střediskem jeho působení pak byl Turín.

Otec Dona Bosca zemřel velmi mlád na zánět plic a nejstarším 
mužem  v  domácnosti  se  stal  jeho  podstatně  starší  nevlastní 
bratr  Antonín.  S  tímto  bratrem  měl  neustálé  neshody,  takže 
ve 12  letech  odešel  na  radu  své  matky  z  domova  a  živil  se 
krmením dobytka a úklidem chlévů. 
Již  jako  malý  chlapec  se  rozhodl  stát  se  knězem.  Základní 
vzdělání získával pracně a na pokračování, ale vždy ve studiu 
vynikal. Měl výbornou paměť, snadno a lehce se čil, ale neustále 
trpěl velkým nedostatkem peněz ke studiu potřebných. V březnu 
1834  chtěl  ulehčit  své  matce  od  výdajů  peněz,  kterými 
ho podporovala a chtěl vstoupit do řádu Františkánů. 

Jeho  rodina,  přátelé  a  známí  kněží  mu  to  rozmlouvali,  takže 
nakonec vstoupil  do diecézního semináře a 5.června 1841 byl 
vysvěcen na kněze. Různí přátelé mu nabízeli dobře honorovaná 
zaměstnání,  ale  Don  Bosco  odmítal.  Vstoupil  do  ústavu  pro 
doškolování  kněží,  kde  mohl  ve  volných  chvílích  navštěvovat 
vězení,  nemocnice  a  hlavně  mohl  něco  udělat  pro  mládež 

„na šikmé ploše“. Průmyslová revoluce totiž zcela změnila život dělnické třídy a chudiny vůbec. Dochází 
k tomu, čím se Don Bosco proslavil. Zakládá oratoř pro opuštěnou mládež a spolu s ní různé dílny 
(např. knihařskou, truhlářskou, obuvnickou a tiskařskou), kde mohou mladí hoši získat řemeslnickou 
zručnost. Do Turína přivede také svou zbožnou matku Markétu, která mu v jeho díle obětavě pomáhá. 
V roce 1854 zakládá Don Bosco se čtyřmi mladými muži kongregaci s pomocí Pána a sv. Františka 
Saleského. Jejím účelem je konkrétním způsobem prokazovat lásku k bližnímu. Ti, kdo vytrvají, budou si 
říkat Salesiáni. Později dostávají i misionářské úkoly. 
Don  Bosco  celý  život  žil  a  pracoval  pro  „nezvedené“  kluky,  snášel  při  své  práci  mnoho  křivd  a 
ústrků. Sám byl velmi chudý, ale přesto mnoho stavěl a organizoval - vše pro mládež. Neochvějně věřil 
v pomoc Boží a uctíval Panu Marii, Pomocnici křesťanů. S její pomocí vykonal velké dílo, které žije 
dodnes.
Na věčnost odešel Don Bosco 31. ledna 1888. V den jeho smrti  měla kongregace rozeseto v šesti 
zemích 64 domů a v nich 768 salesiánů. 

Sv. Otec Pius XI. Dona Bosca 1. dubna 1934 svatořečil. Památku sv. Jana Bosca slavíme 31. 
ledna. 

Z.B.
Podle knihy: 
Teresio Bosco: Don Bosco (Portál, Praha 1991) 

Uveřejňujeme životopis sv. Jana Bosca tak, jak jej v roce 2001 napsal náš farník Zdeněk Brůček, 
který se přičinil o současnu formu Farního listu.

Připojíme ještě několik údajů o působení salesiánů u nás. Do Čech, lépe řečeno na Moravu, 
uvedl Salesiány Ignác Stuchlý, který založil první salesiánský dům r. 1927 ve Fryštáku.

Je v chodu proces o blahořečení tohoto kněze a 12. prosince 2018 postoupil o krok dále, když 
Vatikánští historici schválili předložený životopis pro blahořečení českého salesiána P. Ignáce Stuchlého.

Všichni dobře známe osobnost litoměřického biskupa Štěpána kardinála Trochty, salesiána krutě 
pronásledovaného komunistickým režimem.

V celém světě působí dnes ve 132 zemích přes 14.000 salesiánů, u nás 130 salesiánů.
MP 
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 Nový papežský velvyslanec v ČR
 

Nově jmenovaný papežský nuncius, arcibiskup Charles D. Balvo, předal ve čtvrtek 13. 12. 2018 
své pověřovací listiny do rukou presidenta ČR Miloše Zemana. Hned následující pátek absolvoval tis-
kovou konferenci,  kterou zahájil  česky,  ale po několika větách přešel  do angličtiny,  svého rodného 
jazyka.

Základy češtiny  si  osvojil  při  svém dřívějším pobytu v Praze v letech  1996-1999,  kdy působil 
na nunciatuře  jako  apoštolský  rada.  V neděli 
16. prosince pak sloužil nový nuncius svou první mši sv. 
Ve Svatovítské katedrále a to v češtině! Z rukou skautů 
přijal  Betlémské  světlo,  které  skauti  už  po  třicáté 
rozvezli po ČR.

Mons. Charles D. Balvo se narodil v Brooklynu (USA) 
29. 6. 1951. Po kněžském svěcení vystudoval kanonické 
právo  a  v  r.  1988  vstoupil  do  diplomatických  služeb. 
Jako  vatikánský  diplomat  pracoval  na  řadě  míst 
po celém  světě.   Posledním  jeho  působištěm  byla 
africká Keňa. 

Ve  své  funkci  papežského  legáta  v ČR  také 
automaticky zastává funkci předsedy a mluvčího diplo-
matického sboru.

Pro  svou srdečnost,  otevřenost  a  velký  smysl  pro 
humor jistě brzy získá řadu přátel v ČR a snad se mu 
podaří  i  jeho  velký  diplomatický  úkol, 
to znamená dokončit  státní  smlouvu  mezi  ČR  a  Vati-

kánem. 
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Bohoslužby v košířské farnosti: 
Slavení eucharistie
neděle   9.00 sv. Jan Nepomucký

11.00 Nejsvětější Trojice

pondělí   7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce

středa 17.30 Nejsvětější Trojice (s modlitbou večerních chval)

čtvrtek 17.30 sv. Jan Nepomucký (s modlitbou večerních chval 
a následnou adorací Nejsv. Svátostí Oltářní)

pátek 17.30 Nejsvětější Trojice (s následnou adorací Nejsv.Svátosti Oltářní)

sobota 17.30 sv. Jan Nepomucký 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 15 minut přede mší sv. nebo podle dohody

Spojení na kněze: P. Lohelius Klindera, ThD.,O.Praem. - mobil 602 390 845

Vydává: Římskokatolická košířská farnost v Praze 5
Redakční rada: P. Lohelius Klindera, Th.D., M. Brůčková, M. Práger
Uzávěrka: 15. každého měsíce Grafická úprava  :   V. Dráb
Náklad: 150 výtisků Č.ú.: 125708379/0800
Internet: http://kosirska.farnost.cz Nep  rodejné  



ÚNOR

KÁZÁNÍ SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

O způsobu a významu procesí

• Díky našemu Vykupiteli, který nás v takové hojnosti zahrnul štědrým požehnáním a rozmnožil 
naši radost tajemnými událostmi svého dětství! (Žalm 21,4) Před nedávnem jsme slavili jeho narození, 
obřezání  a  zjevení,  dnes  nám  zazářil  svátek  jeho  obětování  v  chrámě.  Dnes  je  totiž  Stvořiteli 
představován nejvznešenější plod země; dnes je nabízena v chrámu rukama panenskýma oběť Bohu 
milá,  v níž  má zalíbení  ;  je přinášena rodiči  a očekávána starci.  Josef a Maria obětují  ranní oběť; 
Simeon  a  Anna  ji  přijímají.  Tito  čtyři  slavně  konají  procesí,  které  je  dnes  radostně  a  slavnostně 
připomínáno na čtyřech stranách světa. A protože dnes také my, jak je zvykem i u jiných slavností, se 
chystáme konat  slavnostní  procesí,  myslím,  že  nebude bez  užitku podívat  se  trochu blíže  na jeho 
způsob a uspořádání. Půjdeme v procesí ve dvojicích, v rukou budeme mít svíce, a to zapálené, ale 
ne ledajakým ohněm, ale tím, který předtím v kostele kněz požehnal. V tomto našem procesí první 
budou  posledními  a  poslední  prvními  a  budeme  zpívat  o  Hospodinových  cestách,  neboť  sláva 
Hospodinova je veliká  (Žalm 138, 5).

1. Je jistě správné, že jdeme ve dvojicích; tak přece svědčí svatá evangelia, že učedníci Spasitele 
byli  posláni  po  dvou,  jako  doporučení  bratrské 
lásky a společného života. Pokud se někdo snaží 
jít sám, ruší procesí, nejen že sám sobě škodí, ale 
i ostatním je na obtíž. To jsou ti, kteří sebe sama 
vydělují,  jako  živočichové,  kteří  nemají  ducha  a 
nesnaží  se  zachovat  jednotu  Ducha  spojeni  
svazkem pokoje (Ef 4, 3). A jako  není dobré pro 
člověka, aby byl sám (Gen  2,  18),  tak  není 
dovoleno  ukázat  se  před  Hospodinovou  tváří 
s prázdnou. Protože ti, které nikdo nenajal,  jsou 
usvědčeni  ze  zahálčivosti;  co teprve  ti,  kteří  již 
najati  byli,  a ukáže se,  že jsou zahálčiví?  Vždyť 
přece víra bez skutků je mrtvá (Jak  2, 26). Naše 
vlastní  skutky  mají  být  konány  v  horlivosti  a 

s nadšením v srdci, aby byly těmi hořícími svítilnami v našich rukách. Jinak se musíme obávat, aby nás 
jako vlažné nevyplivl ten, který v evangeliu říká: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a co jiného si 
přeji, než aby se už vzňal! (Lk 12, 49) Je to zajisté svatý a požehnaný oheň, který Otec posvětil a poslal 
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na  zem  a  který  je  žehnán  ve shromážděních,  jak  je  psáno:  Ve  shromážděních  dobrořečte  Bohu 
Hospodinu (Žalm 68, 27). Totiž náš protivník, který zvráceně napodobuje Boží skutky, má jistě také svůj 
oheň, Oheň tělesné žádostivosti, oheň závisti a marnivosti, který Spasitel přišel v nás nikoli zapálit, ale 
uhasit. A pokud by se někdo opovážil tento cizí oheň přinášet Bohu v oběť, i kdyby měl za otce Árona, 
zemře ve své nepravosti.

2. Dále pak, kromě toho, co bylo řečeno o společném životě a bratrské lásce, o dobrých skutcích a 
svatém žáru nadšení, je velmi nezbytná veliká ctnost pokory, abychom v úctě dávali přednost jeden 
druhému. (Řím 12, 10). Každý ať dává přednost nejen starším, ale i mladším; to je totiž dokonalá 
pokora a úplná spravedlnost. A protože radostného dárce miluje Bůh  (2 Kor 9,7) a plodem lásky je 
radost v Duchu svatém, zpívejme, jak bylo řečeno, o Hospodinových cestách, neboť sláva Hospodinova 
je veliká (Žalm 138, 5). Zpívejme Pánu novou píseň, neboť učinil věci podivuhodné. Pokud snad někdo 
pouze předstírá, že v tomto všem kráčí kupředu a postupuje od ctnosti ke ctnosti, ať takový člověk ví, 
že  stojí  na  místě  a  nepostupuje  v  procesí,  ba  dokonce  kráčí  nazpět,  protože  na  cestě  života 
nepostupovat znamená ustupovat; vždyť nic nezůstává stále v tomtéž stavu. Náš pokrok totiž spočívá 
v tom – jak jsem již vícekrát říkal, pokud si pamatuji , abychom si nikdy nemysleli, že jsme již něčeho 
dosáhli,  ale  abychom vždy  směřovali  k  něčemu  dalšímu,  snažili  se  bez  ustání  o  to  lepší  a  svou 
nedokonalost abychom stále předkládali před pohled Božího milosrdenství.

Sv. Bernard z Clairvaux 

STÁŘÍ A SMRT
Hypapante – setkání.  Tak je v řečtině nazýván Svátek Uvedení  Páně do chrámu – v lidovém 

označení – Hromnice. Výraznou postavou při tomto setkání je stařec Simeon, který na prahu věčnosti 
pronáší svůj chvalozpěv  Nunc dimitis - „Nyní, svrchovaný Pane, můžeš podle svého slova nechat svého  
služebníka odejít v pokoji, neboť mé oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil před tváří všech národů,  
světlo  k  osvícení  pohanů  a  slávě  svého  lidu  Izraele.“ (překl.  Jeruzalémské  bible),  zdá  se 
pravděpodobné,  že  na  rozdíl  od  Magnificat  a  Benedictus  složil  tento  chvalozpěv  sám Lukáš,  a  to 
s pomocí zejména Izaiášových textů. Po prvním trojverší, které mluví o Simeonovi a jeho blízké smrti, 
vymezuje druhé trojverší všeobecnou spásu, kterou přináší Mesiáš – Ježíš: osvícení pohanského světa, 
jež vyjde od vyvoleného lidu a obrátí se v jeho slávu. 

V knize proroka Izaiáše, který je označován jako evangelista Starého zákona, najdeme mnoho 
mesiášských textů. Jeden z nich mluví o bohaté hostině, kterou vystrojí Hospodin pro všechny národy. 
„Hospodin  zástupů  připravuje  pro  všechny  národy  na  této  hoře  hostinu,  kde  budou  tučná  masa,  
hostinu, kde budou dobrá vína, šťavnatá masa, stáčená vína. Zničíl na této hoře závoj, jenž zahaloval  
všechny lidi a tkaninu rozprostřenou nade všemi národy; navždy odstranil smrt, Pán, Hospodin, setřel  
slzy se všech tváří, sejme potupu ze svého lidu na celé zemi..“ Iz 25,6-8

Orientální člověk neměl příliš pochopení pro abstraktní výklady. Byla mu mnohem bližší obrazná 
řeč,  vyjadřující  hojnost,  spokojenost,  naplnění,  radost  a  štěstí,  které  dopřává dobrotivý  Bůh svým 
miláčkům.  Simeon vidí  zdroj  tohoto  blaha  v  narozeném dítěti,  které  bere  do  náruče,  aby  pronesl 
chvalozpěv před tváří svrchovaného Boha. Může odejit v pokoji. Může tedy zemřít a ví, že neodchází 
do nicoty. V prefaci za zemřelé se církev modlí: „Nevyhnutelnost smrti nás sice skličuje, ale utěšuje nás 
příslib  věčného  života.” Když  Simeon  vidí  Syna  Božího,  jako  by  se  před  ním  otevřelo  ciborium 
s eucharistií. „Mé oči viděly tvou spásu”- k této radosti se může připojit každý věřící v přítomného Krista 
na oltáři, kde již není zahalený v plenkách, ale ve způsobách chleba a vína. Umírající přijímají nejen 
svátost pomazání nemocných, ale také viaticum – pokrm na cestu do věčného světla. 

Pozemský život je skutečně velmi krátký, i když někdy dosahuje devadesát či sto let. Když umíral 
kardinál  Tomášek,  říkal,  že  mu  celý  život  nyní  připadá  jako  mrknutí  oka.  Proto  je  velmi  dobré 
nezapomínat na smrt – memento mori! Jak? Dobrou přípravou na věčný život. Tři věci nelze vrátit: 
vystřelený šíp, pronesené slovo a promarněný čas. 

Jedna z nejdůležitějších příležitostí k dobré přípravě na věčnost je v tomto měsíci únoru společné 
přijetí svátosti pomazání nemocných v sobotu před památkou Panny Marie Lurdské. K ní se obracíme 
jako k útočišti hříšníků, aby nás přiváděla k srdci svého Syna – naději všech, kdo v něm umírají. 

P.L. 
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únor 2019 

1. pátek První pátek v měsíci
2. sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu

     3. NEDĚLE 4. neděle v mezidobí
     5. úterý Památka sv. Agáty, panny a mučednice
     6. středa Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
     8. pátek Sv. Jeronýma Emilianiho

Sv. Josefiny Bakhity, panny
   10. NEDĚLE 5. neděle v mezidobí
   11. pondělí Panny Marie Lurdské –

– Světový den nemocných
   15. pátek Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků
   17. NEDĚLE 6. neděle v mezidobí
   21. čtvrtek Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
   22. pátek Svátek Stolce svatého apoštola Petra
   23. sobota Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
   24. NEDĚLE 7. neděle v mezidobí

Katecheze s výkladem Desatera
     Katecheze s výkladem Desatera podle sv. Tomáše Akvinského budou pokračovat v sobotu 2. a 
16. února po mši sv. ve farním sále u sv. Jana Nep.

Společné udělení svátosti pomazání nemocných 
     Společné udělení svátosti pomazání nemocných bude při mši sv. v sobotu 9. února v zimní 
kapli sv. Václava v 17, 30 hod.
 
Schůze farní rady 
     Schůze farní rady bude v pátek 8. února.

      Apoštolát modlitby 
    Celosvětová síť modlitby s papežem

  Úmysly na únor
Papežův úmysl k současné konkrétní situaci:
Bude oznámen sv. Otcem první únorovou neděli.

Všeobecný úmysl
Obchod s lidmi
– za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.

Národní úmysl

– Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
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Zápis ze schůze farní rady 11. 1. 2019

Přítomní: S. Hojek, V. Funda a P. Lohel
 
1) Duchovní program farnosti: 
      Duchovní obnova pro postní dobu: v sobotu 9. 3. 2019 pod vedením stálého jáhna Ing. Pavla Karla 
Mráčka D. h.c. 

2) Příprava na přijetí iniciačních svátostí na velikonoční vigilii:  tři katechumeni.

3) Příprava na udělení sv. biřmování tří kandidátů. Datum udělení zatím neurčeno.

4)  Porucha  teplovzdušného  topení  v  kostele  Nejsvětější  Trojice  bude  odstraněna  během následují-
    cího týdne. 

5) Plán oprav na rok 2019 se soustředí téměř výhradně na další fázi generální opravy varhan v kostele 
Nejsvětější Trojice.

Zapsal: P. Lohelius

Zprávy z farnosti

Tříkrálová sbírka
Na Tříkrálovou sbírku jsme  v Košířské farmosti vyrazili již po 17.té!

Se  mnou  do  ulic  vyrazila  stejná 
sestava  jako  loni:  Liduška,  Julie, 
děvčata Peterkova a Vítek B. 

Výnos  Tříkrálové  sbírky  z  největší 
části  tradičně  putuje  na podpo-
ru lidí v nouzi žijících na území 
České  republiky.  Jde  o různé 
formy pomoci  pro  nemocné,  osoby 
se  zdravotním  postižením,  seniory, 
matky s dětmi v tísni a další. 

Zajímavé jsou i statistiky.

Nejvíce  dárců  je  každým  rokem 
v arcidiecézi  olomoucké,  pak  v die-
cézi  brněnské.  Arcidiecéze  pražská 
je až na 5. místě.

Podrobnější  informace  si  můžete 
nalézt  na  internetu  na  stránkách: 
https://www.trikralovasbirka.cz

Vzhledem ke štědým dárcům i  zkušenosti  koledníků jsme letos vybrali  nejvíce od roku 2006. A to 
dokonce bez pomoci skautů. Výše uvádím přehled výnosů v kč. za posledních 5 let. Všem koledníkům a 
dárcům veliké Bohu díky.

Václav D. 
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NAROZENÍ A KŘEST

Manželům Grombířovým se 9.ledna v 16:58h narodila dcera Zuzanka. Již druhá princezna.
A 13. ledna byla pokřtěna v kostele sv. Jana Nepomuckého jako 

Zuzana Marie Anna.

Po křtu byla zvána celá farnost na pohoštění. Za což děkujeme.

Rodičům blahopřejeme, pokřtěnou Zuzanku vítáme v našem farním společenství a přejeme jí hojnost  
Božího požehnání a ochranu její nebeské patronky. Kéž ji Panna Maria provází a vede celým životem.

HROB  A  OSTATKY  SV.  PETRA 

Na den 22. února připadá svátek Stolce, katedry sv. Petra, kterému jsme před časem věnovali 
článek. Dnes na něj navážeme, protože katedra, neboli biskupský stolec sv. Petra a jeho nástupců se 
nachází dosud nad hrobem Kristova náměstka, prvního papeže v dějinách Církve. Bohužel se tento fakt 

zpochybňuje a šíří v médiích. Třináct století nikdo nepochyboval 
o přítomnosti  hrobu sv. Petra v Římě. Jako první,  kdo se k ní 
stavěl kriticky, byli valdenští  bludaři a následně i Luther a jiní 
představitelé reformace, kteří popírali existenci hrobu sv. Petra 
ve Vatikánu a zároveň vyvolávali pochybnosti o primátu papeže 
a jeho neomylnosti v otázkách víry a mravů. O Petrově působení 
v Římě však existují starokřesťanské dokumenty, spisy jeho 3. 
nástupce Klementa I., které svědčí o Petrově delším působení a 
smrti  v této metropoli.  Mnohé informace dokreslují  i  potvrzují 
vykopávky  a  nálezy  v Římě,  které  se  začaly  konat  na jaře  r. 
1939.  Při  kopání  hrobu se  objevilo  rozsáhlé  pohanské pohře-

biště,  které se nacházelo při Via Cornelia v těsné blízkosti Neronova amfiteátru. 
Ve Valeriusově hrobce našli latinský nápis: Petrus rogat Christus pro sanctis hominibus chrestianis 

ad corpus suum sepultis ( Petr prosí Ježíše Krista za křesťany, kteří jsou pochováni při něm ) . V hrobce 
Popilia Heraklesa byl nápis : IN VATIC. AD CIRCUM ( Ve Vatikáně při  amfiteátru) ,  který potvrzuje 
polohu hřbitova na Vatikánských pahorcích hned vedle Neronova cirku . 

Vykopávky v centrální části baziliky pod papežským oltářem vedly k senzačnímu objevu hrobu 
s ostatky sv. Petra. Nejprve archeologové objevili velkou čtvercovou mramorovou hrobku širokou 2,6 m. 
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Dal ji postavit císař Konstantin v l. 321 – 324. V hrobce byl na červeně vymalované stěně umístěný 
malý náhrobek s dvěma sloupky. Výzkumníci narazili na nejdůležitější úsek vatikánské baziliky a celého 
podzemního pohřebiště. Bylo zřejmé, že to byl PRVNÍ POMNÍK, který postavili první křesťané v druhém 
století  po  Kr.  nad  hrobem sv. Petra.  Protože  nejstarší  informace,  které  se  týkají  hrobky  sv.  Petra 
pocházejí od římského kněze Gaia, tento náhrobní kámen se nazýval Gaiova trofej. Na začátku druhého 
století římští křesťané postavili „vítěznou hrobku” na skromném hrobě sv. Petra, který byl jednoduše 
vykopán v zemi. Hrob. sv. Petra byl zvlášť uctívaný, o čemž svědčí mnoho nápisů na tzv. g-zdi, včetně 
velkého řeckého nápisu: PETRUS ENI ( PETR JE ZDE). Další nápisy, spojované s jmény sv. Petra, Krista 
a  Marie, jakož i vyznání víry v Nejsvětější Trojici svědčí o víře tehdejších křesťanů v Kristovo božství, 
přímluvy P. Marie i věčný život i o modlitbách za své mrtvé. 

Archeology velmi překvapilo, že ostatky sv. Petra našli až 1,8 m nad původním hrobem ve výklen-
ku v „g-zdi “. Výklenek s ostatky světce objevili 13 .10. 1941. Ukázalo se, že císař Konstantin přemístil 
ostatky sv.  Petra z  původního hrobu do speciálně připraveného výklenku v „g-  zdi”  v  době stavby 
mramorové  hrobky.  Ostatky  se  staly  předmětem  mnohaletého  výzkumu  pod  vedením  profesorů 
Galeazza  Lisi  a  Correnti.  Výsledky  bádání  zveřejnili  r.  1965  v knize  Le  reliquie  di  Pietro  sotto  la 
Confessione della Basilica Vaticana, která vyšla ve Vatikáně. Kosti sv. Petra byly od dob Konstantina 
zavinuty  do  drahocenné  purpurové  látky,  protkávané  ryzím zlatem.  Antropologický  výzkum ukázal, 
že kosti patřily muži podsadité postavy ve věku 60- 70 let a vysokému 165 cm. 

Vědecké  potvrzení  pravosti  ostatků  sv.  Petra  bylo  nesmírně  důležitou  událostí.  Na generální 
audienci 26. 6. 1968 papež Pavel VI. oficiálně oznámil objev relikvií sv. Petra. Následující den slavnostně 
vrátili 19 schránek s relikviemi prvého papeže do výklenku v „g-zdi”, kde odpočívají dodnes.

Při  závěrečné  liturgii  Roku  víry  v r.  2013  byly  vystaveny   v římské  bazilice  ostatky  apoštola  Petra. 
Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci poznamenal, že se tak stalo vůbec poprvé v dějinách!  

      Sv. Petře pomáhej řídit svou církev, chraň ji 
      od bludů, pověr, rozkolu, zmatků, veď své ovce
      po cestách víry, naděje a lásky k životu věčnému.  Amen.

M. Val. 
Prameny:  Časopis  „Milujte se“ , článek:“Kde je Petr, tam je Církev”.  Autor P. M. Piotrowski, S.Chr., INTERNET:  
TURISTIKA. CZ,  WIKIPEDIE 
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Bohoslužby v košířské farnosti: 
Slavení eucharistie
neděle   9.00 sv. Jan Nepomucký

11.00 Nejsvětější Trojice

pondělí   7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce

středa 17.30 Nejsvětější Trojice (s modlitbou večerních chval)

čtvrtek 17.30 sv. Jan Nepomucký (s modlitbou večerních chval 
a následnou adorací Nejsv. Svátostí Oltářní)

pátek 17.30 Nejsvětější Trojice (s následnou adorací Nejsv.Svátosti Oltářní)

sobota 17.30 sv. Jan Nepomucký 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 15 minut přede mší sv. nebo podle dohody

Spojení na kněze: P. Lohelius Klindera, ThD.,O.Praem. - mobil 602 390 845
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BŘEZEN

VELIKONOČNÍ KAJÍCÍ DOBA
Popeleční středou, která letos připadá na 6. březen, vstoupíme do přípravného období, 

které se oficiálně nazývá „velikonoční kající doba“, i když se jí u nás většinou říká doba postní; 
je  zaměřena  na křest  a  pokání  (LK  109).  Už  velmi  brzy  se  tato  přípravná  doba  rozšířila 
na čtyřicet dní. Základem doby trvání je tu biblická typologie: čtyřicet dní se postí náš Pán, 
čtyřicet let stráví Boží lid na poušti, čtyřicet dní prodlévá Mojžíš na hoře Sinaj, čtyřicet dní 
vyzývá Goliáš Izraelity k zápasu, za čtyřicet dní dojde Eliáš o chlebu a vodě k Boží hoře Horebu 
a stejnou dobu káže Jonáš obyvatelům Ninive pokání. Protože si však prvotní církev nedovedla 
neděli představit jinak než jako svátek a nechtěla ho umenšovat skutky pokání, musila být 
kající  doba  „prodloužena“  o  čtyři  dny  před  první  postní  nedělí,  takže  začíná  na  Popeleční 
středu.

Je to vzácná doba, a trvá až do slavnosti  večeře Páně na Zelený čtvrtek. O postních 
nedělích, stejně jako o nedělích velikonočních, se nesmí slavit žádný svátek, liturgické texty 
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těchto nedělí mají absolutní přednost; v postě mají i všední dny své vlastní liturgické texty 
(„proprium”). Obec věřících se má zcela soustředit na svého Pána, „čtyřicet dní se připravovat 
na Velikonoce“ a „hlouběji pronikat do tajemství Kristova vykupitelského díla” (modlitba první 
neděle postní).

Oproti  dobám před liturgickou reformou neexistuje už žádné předpostí  (někdejší doba 
po Devítníku) a také doba utrpení Páně, 5. a 6. neděle postní (neděle Smrtelná a Květná), se 
už tolik neodděluje od ostatní postní doby, aby se nově uplatnila původní sevřenost a význam 
velikonoční kající doby.

První dvě neděle velikonoční doby postní tvoří zvláštní celek, kdy se po všechny tři roky 
čtou stejné úseky evangelia, na první neděli o pokušení Páně a na druhou o jeho proměnění 
(v cyklu  A  podle  Matouše,  v  cyklu  B  podle  Marka  a  v  cyklu  C  podle  Lukáše).  Středem 
pozornosti první neděle je Ježíš, který odolává v zápase se Satanem (Odpůrcem). Evangelisté 
zařazují tento úsek před začátek Ježíšova veřejného působení, neboť už zde je vidět cíl: Ježíš 
jako velkonoční vítěz.

Tuto  myšlenku  přebírá  i  druhá  postní  neděle  a  prohlubuje  ji:  k  proměnění  patří  i 
předpověď utrpení (evangelium). Druhé čtení to zdůrazňuje: smrti je odňata její moc, a proto 
má  smysl  trpět  pro  evangelium.  Vlastní  preface  naznačuje  souvislost  i  pro  nás:  „Ježíš 
předpověděl učedníkům svou smrt, ukázal se jim s Mojžíšem a Eliášem na svaté hoře a zjevil 
jim svou slávu. V jeho proměnění rozpoznáváme, co Zákon a proroci dosvědčují: že utrpením 
s Kristem vstupujeme do vzkříšení.“ Takže v dvojhlasu dvou prvních postních nedělí zvěstuje ta 
první „spíše Pána zápasícího, kdežto druhá vítězícího Pána Velikonoc. Avšak oba tyto aspekty 
jsou obsaženy v obou těchto nedělích“ (Bruno Kleinheyer).

Ani nový lekcionář se v rozhodujícím bodě, tj. Evangeliu obou prvních postních nedělí, ne-
změnil. Nové uspořádání rámce však jasněji ukazuje, oč jde: chystáme se slavit Paschu Páně. 
„Aktuální  je  spasitelná  cesta  Páně,  spasitelná  cesta  Kristovy  obce,  která  ho  následuje“ 
(Kleinheyer).

Třetí,  čtvrtá  a  pátá postní  neděle  v  cyklu  A plní  požadavek liturgické konstituce,  aby 
postní doba byla přípravou na slavení velikonočního tajemství „zvláště připomínáním křtu nebo 
přípravou na jeho přijetí“ (LK 109). Tak stojí ve středu pozornosti těchto tří nedělí v cyklu A 
staré křestní úseky z Janova evangelia, v cyklech B a C motivy víry a obrácení. Bohoslužba 
slova je zcela zaměřena na toto „téma”. Jsou to „tematické mše” v nejlepším smyslu slova. 
Nedělní obec si má uvědomovat svoji existenci jako společenství pokřtěných a přemýšlet nad 
tím, že byla křtem pohřbena s Kristem do smrti a s ním že vstala z mrtvých.

Na tyto tři  neděle jsou stanovena v cyklu A evangelia  o samařské ženě, o uzdravení 
slepého od narození a o vzkříšení Lazara. Vzhledem k velkému významu těchto textů se mohou 
číst i v cyklu B a C, zvláště tam, kde se koná příprava katechumenů. Nicméně pro cyklus B a C 
jsou stanoveny i jiné texty, a to: v cyklu B texty z evangelia podle Jana o budoucí Kristově 
oslavě skrze kříž a zmrtvýchvstání; v cyklu C evangelia podle Lukáše o obrácení. Katechetickou 
sílu postní  doby zvláště zdůrazňuje čtení a modlitby cyklu A. Spojení  témat vody, světla a 
života se křtem je zřejmé; skrze tyto biblické úryvky a liturgické modlitby vede církev křtěnce 
ke svátostné iniciaci o Velikonocích. Jejich závěrečná příprava má zásadní důležitost, jak se 
ukazuje z textů modliteb používaných při slavení skrutinií (obřadů pro čekatele křtu).

A pokud jde o ostatní? Jsou pozváni k tomu, aby viděli  půst jako dobu vhodnou pro 
posílení milosti křtu a pro očištění víry, kterou dostali. Tento proces lze objasňovat ve světle 
pochopení, jež se dostalo Izraeli při zkušenosti Exodu, klíčové události pro formaci Izraele jako 
Božího lidu a pro odhalení vlastních omezení a nevěrností, ale také věrné a neměnné Boží 
lásky. To posloužilo jako vzor pro porozumění cestě s Bohem během celých následujících dějin 
Izraele.  Tak  i  pro  nás  je  půst  obdobím,  kdy  na  poušti  svého  současného  života  s  jeho 
těžkostmi, obavami a nevěrností objevujeme blízkost Boha, který nás navzdory všemu vede 
do naší Zaslíbené země. Je to zásadní doba pro život z víry, jenž je pro nás výzvou. Milosti, 
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které  jsme  obdrželi  při  křtu  krátce  po  narození,  nemohou  zůstat  zapomenuty,  i  když 
nahromaděné hříchy a lidské chyby by mohly navozovat zdání jejich nepřítomnosti. Poušť je 
pro  naši  víru  místem  zkoušky,  ale  také  očištění  a  posílení,  pokud  se,  i  přes  své  opačné 
zkušenosti, naučíme zakládat svůj život na Bohu. Základní téma těchto třech nedělí se týká 
způsobu, jak se víra má nepřetržitě živit i navzdory hříchů (Samaritánka), nevědomosti (slepec) 
i smrti (Lazar). To jsou „pouště“, jimiž procházíme během svého života a na nichž objevujeme, 
že nejsme sami, protože je s námi Bůh.

P. L.
Použitá literatura: K. Richter: Liturgie a život, Vyšehrad 1996.

   Homiletický direktář, sekretariát ČBK, Praha 2015.

   

březen 2019     

1. pátek     První pátek v měsíci 

2. sobota     První sobota v měsíci – Sobotní památka Panny Marie 

3. NEDĚLE     8. neděle v mezidobí 

6. středa     POPELEČNÍ STŘEDA  – den přísného postu 

10. NEDĚLE    1. NEDĚLE POSTNÍ 

13. středa     VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA 

17. NEDĚLE    2. NEDĚLE POSTNÍ 

19. úterý Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 

doporučený svátek

24. NEDĚLE 3. NEDĚLE POSTNÍ 

25. pondělí Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

31. NEDĚLE 4. NEDĚLE POSTNÍ 

Biblické katecheze 
     Další  biblické  katecheze budou  2.  a  16.  března ve  farním  sále  u  sv.  Jana  Nep. 
po večerních bohoslužbách.

Postní duchovní obnova
     Postní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 9. března s obvyklým programem. 
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V 15.00 hod. bude první promluva v zimní kapli sv. Václava. Potom bude následovat příležitost 
ke  sv. smíření,  od  17.00  hod.  pobožnost  křížové  cesty  a  v  17.30  hod.  mše  sv.  s druhou 
rekolekční promluvou. Duchovní obnovu povede  stálý jáhen Ing. Pavel Karel  Mráček O. 
P., Dr. h. c.

Pobožnosti křížové cesty
     Pobožnosti křížové cesty budou v postní době vždy  v pátek v kostele Nejsvětější 
Trojice a v sobotu u sv. Jana Nep. od 17. 00 hod.

Schůze farní rady 
     Schůze farní rady (VSPKK) se uskuteční v sobotu 8. března.

      Apoštolát modlitby 
    Celosvětová síť modlitby s papežem

Úmysly na březen

Papežův úmysl k současné konkrétní situaci:
Bude oznámen sv. Otcem první březnovou neděli.

Evangelizační úmysl
Za uznání práv křesťanských společenství
– za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela 
Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.

Národní úmysl

– Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až 
do krajnosti. 

ZPRÁVY Z FARNOSTI 

Jarní úklid kostela sv. Jana Nepomuckého 

Obvyklý  jarní  úklid  kostela  sv.  Jana 
Nepomuckého  a  jeho  okolí  se  bude konat  v sobotu 
13.4. 2019 od 8 hod. – týden před Květnou nedělí. 
Zveme k této akci  a prosíme o pomoc všechny naše 
farnice/farníky – zejména ty mladší ročníky. Staré české 
přísloví praví, že „práce šlechtí člověka“ a tak doufáme, 
že se najde ve farnosti hodně šlechetných pro „práce 
všeho druhu”. 

Řízení  této  akce  se  jako  obvykle  ujala  naše 
obětavá farnice, paní Vendulka Drábová, která poskyt-
ne i všechny další informace.
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Oprava
V minulém čísle farního listu bylo chybně uvedeno datum narození Zuzanky Grombířové.
Za to se omlouváme a připojujeme správné datum: 9. listopadu 2018.

O POZDRAVENÍ ANDĚLSKÉM

V měsíci  březnu slavíme svátek Zvěstování  Páně,  kterému jsme před časem věnovali 
samostatný článek.  Nyní  si  budeme všímat modlitby  Anděl  Páně, která se vztahuje k této 
události  a z ní vlastně vzešla. Je to známá modlitba ZDRÁVAS MARIA, složená z pozdravu 
sv. archanděla Gabriela Panně Marii  (Lk 1,28), a z přivítání sv. Alžběty, kterou svatá Panna 
navštívila hned po početí Božího Syna (Lk 1,42). Autorem druhé části modlitby je františkán 
Jan Kapistrán, kterou se modlil při záchraně srbského Bělehradu od turecké invaze v r. 1456 3x 
denně, ráno v šest hodin, v poledne ve 12 h. a večer v 18 h. kdy zvoní zvony na katolických 
kostelích a kaplích. V některých místech je ranní zvonění vzhledem k příkazu vedení obcí či 
měst posunuto na pozdější dobu. Zvoněním si křesťané připomínají velkou událost lidských 
dějin – VTĚLENÍ BOŽÍHO SYNA a počátek díla VYKOUPENÍ SVĚTA. Ještě do poloviny 20. stol. 
znamenalo zvonění „KLEKÁNÍ” přerušení práce na poli, doma i ve škole a lidé klekali v tuto 

dobu k modlitbě… 
A  jaké  jsou  počátky  modlitby  Anděl  Páně?  První  stopu 

můžeme nalézt u samotného sv. Františka z Assisi, který se dostal 
na svých misijních cestách do Egypta a do Turecka. Tam slyšel 
volání  muezzinů  z  minaretů  5x  denně.  Jestliže  tak  muslimové 
chválí svého boha, proč by to také tak nemohli dělat i křesťané?! 
Po návratu domů sv. František napsal listy svým spolubratřím: “ 
A jeho (  Boží  )   chválu  zvěstujte  a kažte všem lidem tak,  aby 
v hodinu, kdy vyzvánějí zvony, veškerý lid na celé zemi vzdával 
chválu  a  dík  všemohoucímu  Bohu.  “  Další  list  s  podobným 
obsahem byl adresován i panovníkům. Františkán bratr Benedikt 
Sinigardi  z Arezza  se  v  r.  1241  vrátil  ze  Svaté  země  a  zavedl 
ve svém  klášteře  novinku.  VEČERNÍ  ZVONĚNÍ  s  modlením 
mariánské antifony Angelus  Domini  locutus est  Mariae…  (Anděl 
Páně  zvěstoval  Panně  Marii…).  V  r.  1263  rozhodl  generální 
představený  františkánů  br.  Bonaventura  z Bagnereggia 

na generální  kapitule  v  Pise:  „Bratří  ať  vedou  věřící  k tomu,  když  se  v  klášterech  zvoní 
ke kompletáři,  aby  3x  pozdravili  Pannu  Marii  stejnými  slovy,  jak  Marii  pozdravil  archanděl 
Gabriel: Ave Maria…”. Na kapitule františkánů v Padově v r. 1294 bylo rozhodnuto: „Ve všech 
konventech ať 3x zvoní k poctě Matky Boží. Všichni bratři ať pokleknou a 3x se modlí Ave 
Maria, gratia plena…”. Mělo se tak dít  večer, neb tehdy ve středověku panovala představa, 
že k návštěvě Anděla u P. Marie došlo ve večerních hodinách. V r. 1307 je o večerním klekání 
zápis v uherské Ostřihomi, kde věřícím doporučovali večer recitovat 3x Ave Maria při zvonění. 
V r. 1317 zavedli měšťané Parmy ranní zvonění s modlitbou Regina coeli (Královno nebeská) a 
3x Otče náš a 3x Zdrávas Maria. V tomtéž roce ve Frankfurtu n. M. kapitulní bratři zpívali večer 
Ave Maria. A dokonce v městě Luzernu bylo v té době zakázáno tančit  večer po Zdrávas. 
V Miláně v této době minorité jako první začali tlouci na zvony k Ave Maria na veřejnosti. 

V  r.  1318 papež  Jan  XXII.  potvrdil  františkánům večerní  zvonění  s  trojím pozdravem 
Panně Marii, Zdrávas… a obdařil pobožnost odpustky. Tento způsob se pak rychle rozšířil v Itálii 
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a po celé Evropě, bez ustáleného pravidla, a proto recitování tří Zdrávasů při zvonění Anděl 
Páně bylo různé podle krajů. V samotném Římě je v r. 1327 zápis o zvonění Ave. Po večerním 
zvonění se ve městech uzavíraly brány až do druhého dne. 

RANNÍ ZVONĚNÍ už jsme připomněli výše v městě Parmě. Další zprávu máme z. r. 1368, 
kdy synoda v Lavauru nařizovala zvonění ráno a večer. Další dokumenty svědčí o tom, že v pol. 
15. stol. bylo obvyklé se modlit Anděl Páně ráno v celé Evropě. Sv. Antonín z Florencie, biskup, 
toto potvrzuje ve své Sumě. 

POLEDNÍ ZVONĚNÍ Anděl Páně bylo zavedeno později.  První zprávu máme na našem 
území z r. 1386, za krále VÁCLAVA IV. Další dokument o poledním zvonění pochází z Le Puy 
v r. 1460 s doporučením zvonit k Zdrávas Maria 3x denně, tedy i v poledne. V r. 1456 nařídil 
papež  Kalist  III.,  aby  se  polední  zvonění  obětovalo  za  vítězství  křesťanských  vojsk  proti 
tureckým výbojům. Křesťanská Evropa byla zachráněna. Z r. 1603 je zápis, že trojí zvonění, 
ráno, v poledne a večer je zavedeno v celé římskokatolické církvi. 

Modlitba Anděl Páně, jak ji známe dnes, je zapsána v Officium Parvum Beatae Virginis 
Mariae (Malé hodinky k blahoslavené P. Marii) z r. 1571 za papeže sv. Pia V.

I dnes je tato modlitba velmi populární a rozšířená jak v klášterech a kostelích, tak i 
v domácnostech. Církev předepisuje, aby všechny části církevních hodinek začínaly a končily 
Pozdravením andělským. O velikonoční době se místo Anděl Páně používá hymnus Vesel se 
nebes  Královno.  Papež  se  modlí  s  věřícími  Anděl  Páně  o  nedělích  a  svátcích  v  poledne 
ve 12 hodin na Svatopetrském náměstí. Na závěr bývá papežské požehnání. 

Kéž i nám všem bývá modlitbou Anděl Páně požehnáno…! 
Panno Maria, Boží rodičko a snoubenko Ducha sv. a sv. archanděli Gabrieli, orodujte za nás! 

M.Val.  
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Bohoslužby v košířské farnosti: 
Slavení eucharistie
neděle   9.00 sv. Jan Nepomucký

11.00 Nejsvětější Trojice

pondělí   7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce

středa 17.30 Nejsvětější Trojice (s modlitbou večerních chval)

čtvrtek 17.30 sv. Jan Nepomucký (s modlitbou večerních chval 
a následnou adorací Nejsv. Svátostí Oltářní)

pátek 17.30 Nejsvětější Trojice (s následnou adorací Nejsv.Svátosti Oltářní)

sobota 17.30 sv. Jan Nepomucký 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 15 minut přede mší sv. nebo podle dohody
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DUBEN

NEBESKÁ MANA
Letošní slavení velikonočních svátků je podle prvního jarního slunovratu až ve druhé polovině 

dubna – předposlední dubnová neděle – 21. 4. - Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně. 
S živým Pánem se nemůžeme setkat tak, jak to prožívali ti, kteří jej viděli ve vzkříšeném těle. 

Přesto nezmizel beze stopy, nevzdálil se tak, že by už vůbec nebyl dostupný a přítomný. Je s námi 
především ve způsobách chleba a vína – v eucharistii. Není to však jen stopa, která je pouhým otiskem, 
ale je to jeho skutečná, pravá a podstatná přítomnost,  jak věříme a vyznáváme v katolické církvi 
od jejího začátku. 

Na začátku velikonočního třídenní – na Zelený čtvrtek slavíme ustanovení eucharistie – Poslední 
večeři Páně, kdy si nejvýrazněji uvědomujeme svěření tohoto největšího daru církvi. Tato bohoslužba 
však také vypovídá o nesmírné ceně, kterou Pán Ježíš svým utrpeníma a smrtí na kříži tento dar pokryl. 

Na  velikonoční  vigilii  už  s  námi  mohou  poprvé 
přijímat  eucharistii  nově  pokřetění  a  biřmovaní.  Tak 
s námi komunikují  nebeskou manu – chléb z nebe – 
všechnu líbeznost v sobě mající.

Svaté  přijímání  se  v  latině  vyjadřuje  slovem 
communio,  což  v  překladu znamená  sjednocení.  Tak 
jako chléb a víno slouuží člověku za pokrm pro tělo, tak 
Kristus  pod těmito  způsobami  dává své Tělo a svou 
Krev za pokrm pro duši.  A tak jako se potrava zcela 
sjednotí s tělem, tak nás vnitřně sjednocuje přijímání 
s Kristem. Před svým zmrtvýchvstáním Pán řekl: „Hle, 
já  jsem s  vámi  po  všechny  dny  až do konce světa!“ 
(Mt 28,20). Toto „být s námi“ se uskutečňuje zázračně 
ve svátosti jeho lásky.

V tradiční liturgii  byl každy jednotlivý pohyb kněze 
doprovázen veršem žalmu a tichou modlitbou. Zvlášť 
silně působí slova žalmu 116, 12n při uchopení kalicha: 
„Čím se odměním Pánu za všechno to, co mi udělil? 
Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Páně. Chválit 
a  vzývat  budu  Pána  a  budu  v bezpečí  před  svými 
nepřáteli.“  Všeobecné pokyny k římskému misálu v 84. 

článku uvádějí, že se kněz připravuje tichou modlitbou k hodnému přijetí Kristova Těla a Krve. I věřící 
se  připravují  v tiché  modlitbě.  Potom  kněz  věřícím  ukazuje  nad  patenou  nebo  nad  kalichem 
eucharistický  chléb  a  zve  je  ke Kristově  hostině.  Současně  vzbuzuje  s  věřícími  úkon  pokory 
předepsanými slovy evangelia. V dalších pokynech se připomíná, že je velice vhodné, aby věřící přijímali 
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Tělo Páně z hostií proměněných v téže mši, jak je povinen i sám celebrant, a v určitých případech aby 
přijímali též z kalicha, čímž i skrze znamení lépe vynikne přijímání jako účastenství na právě konané 
oběti.(čl. 85)

Když kněz přijímá svátostný pokrm, začíná se zpívat zpěv k přijímání. Jeho posláním je vyjádřit 
jednotou hlasů duchovní jednotu přijímajících, ukázat radost srdce a zdůraznit „charakter společenství“ 
průvodu  přistupujících  k  přijetí  Těla  Páně.   Zpěv  pokračuje  během  přijímání  věřících.  Zpívá-li  se 
po přijímání děkovný chvalozpěv, je třeba zpěv k přijímání včas ukončit. Je třeba se postarat, aby také 
zpěváci mohli snadno přistoupit k přijímání. (čl. 86)

Pro zpěv k přijímání se může použít buď antifony z Graduale romanum, ať už se žalmem, nebo 
samotné, nebo antifony se žalmem z Graduale simplex, anebo jiného vhodného zpěvu schváleného 
biskupskou konferencí. Zpívá jej buď samotný sbor, nebo sbor, či zpěvák s lidem. 

Nezpívá-li se, mohou recitovat antifonu z misálu buď všichni věřící, nebo někteří z nich, nebo 
lektor, anebo sám kněz po svém přijímání, dříve než jde podávat věřícím.(čl. 87)

Během  doby  Církev  pod  vedením  Ducha  Svatého  (srov.  Jan  16,13)  pronikala  stále  hlouběji 
do významu  eucharistického  tajemství.  To  vždy  byla  a  je  její  potřeba,  aby  v  zacházení  s  tímto 
předrahým darem zvláště při rozdělování svatého přijímání projevovala svou víru v Krista a své klanění.

Tak  vznikl  obřad,  který  velmi  vyzrálým  a  přiměřeným  způsobem  vyjadřuje  to,  co  Církev 
o Nejsvětější svátosti oltářní věří. V tradiční mši sv. na znamení klanění poklekají věřící u „mřížky“. Kněz 
jednoho každého žehná Hostií, klade mu ji přímo na jazyk a říká slova: „Corpus domini nostri Iesu 
Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.“ - „Tělo našeho Pána Ježíše  Krista zachovej 
duši tvou pro život věčný. Amen.“

O tomto způsobu svatého přijímání říká instrukce Memoriale Domini (Kongregace pro bohoslužbu, 
29. května 1969):

„Původní praxe zajišťuje spolehlivěji žádoucí úctu a náležitou důstojnost při udělování svatého 
přijímání;  vzdaluje  nebezpečí  zneuctění  eucharistických  způsob,  pod  kterými  je  Kristus  jedinečným 
způsobem zcela přístupný jako Bůh a člověk, a to podstatně a trvale; podporuje pečlivost, s jakou 
Církev doporučuje dbát o úlomky posvěceného Chleba; „Protože to, co necháš upadnout, máš chápat 
tak, jako bys ztratil své vlastní údy.“ (sv. Cyril Jeruzalémský)

I když v nové mši sv. věřící při svatém přijímání neklečí a někteří přijímají na ruku, měli by se 
klanět v duchu a v pravdě ve svém srdci s co nejvroucnější úctou k živému Spasiteli.

Během přijímání drží věřící nebo ještě lépe ministrant paténu. Je to oválný pozlacený talířek, který 
má  zabránit,  aby  úlomky  posvěcených  způsob  nepadaly  na  zem,  protože  s  Tridentským koncilem 
vyznáváme, že v této nejdůstojnější svátosti Eucharistie je pod obojí způsobou po rozdělení obsažen 
celý Kristus. (Trid. Konc., 13. zas. (1551), 3. věta)

Již svatý Cyril Jeruzalémský (+ 386) nabádá: „Dávej pozor, aby se z eucharistických způsob nic 
neztratilo. Protože, pověz mi; kdyby ti dal někdo zrníčka zlata, neopatroval bys je s největší pečlivostí, 
abys ani nejmenší nic neztratil a neutrpěl škodu? Oč více se musíš mít na pozoru, abys neztratil ani 
zlomeček toho, co je nekonečně cennější než zlato a drahokamy.“ (Mystagogické katecheze 5,21). 

Kde se nedbá na vnější úctu, nutně musí uzrpět vnitřní úcta a víra ve skutečnou přítomnost Pána 
ve Svátosti oltářní.

Po skončení přijímání se podle vhodnosti kněz i věřící chvíli potichu modlí. Celé shromáždění může 
též zpívat nějaký žalm či jiný chvalozpěv nebo hymnus. (čl. 88)

Církev vnímá dar eucharistie jako vrchol, střed a pramen celého duchovního života. Připravme se 
na jeho přijetí  během letošních velikonočních svátků spolu s čekateli křtu co nejlépe!

P.L.

Použitá literatura:
Všeobecné pokyny k římskému misálu, ČBK, Praha 2003.
P. Martin Ramm FSSP: Přistoupím k oltáři Božímu, Matice cyrilometodějská, Olomouc 2007.
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DUBEN 2019

7. NEDĚLE 5. NEDĚLE POSTNÍ

14. NEDĚLE KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

15. pondělí PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

16. úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

17. středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

18. čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK

19. pátek VELKÝ PÁTEK

20. sobota BÍLÁ SOBOTA

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Velikonoční vigilie

21. NEDĚLE Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – V den slavnosti

22. pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

23. úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

24. středa STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

25. čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

26. pátek PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

27. sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

28. NEDĚLE 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

29. pondělí Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky 
Evropy

30. úterý Sv. Zikmunda, mučedníka
Sv. Pia V., papeže

  Biblické katecheze 
Další biblické katecheze s výkladem Desatera Božích přikázání podle sv. Tomáše Akvinského budou 
v sobotu 6. a 27. dubna ve farním sále u sv. Jana Nep. po večerních bohoslužbách.

Večerní mše sv. na památku Večeře Páně
   Večerní  mše  sv.  na  památku Večeře Páně  bude   ve  čtvrtek 18.  dubna v  17.30 hod.  
V kostele sv. Jana Nepomuckého. Po ní bude následovat adorace v Getsemanské zahradě 
do 21. hod. Prosíme účastníky adorace aby se zapsali na časový rozpis.

Velký pátek
 Na Velký pátek 19. dubna bude kostel  sv.  Jana Nepomuckého přístupný od 9.00 hod. 
Do 12. 00 hod. Prosíme účastníky adorace, aby se zapsali na časový rozpis.
   V 15. 00 hod. bude pobožnost křížové cesty v kostele Nejsvětější Trojice.
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   Obřady Velkého pátku začnou v kostele sv. Jana Nepomuckého v 17.30 hod.

Bílá sobota
 Na Bílou sobotu 20. dubna bude další příležitost k adoraci v kapli Božího hrobu v kostele 
sv. Jana Nepomuckého od 9.00 hod. do 12.00 hod. Prosíme účastníky adorace, aby se opět 
zapsali na časový rozpis.  
    Vigilie Zmrtvýchvstání Páně bude slavena v sobotu 20. dubna ve 20.00 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
V neděli o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se budou žehnat pokrmy.

 Schůze farní rady
 Schůze farní rady se uskuteční v pátek 12. dubna.

  Úklid
 Jarní, velikonoční a generální úklid kostela sv. Jana a jeho okolí se uskuteční v sobotu 13. 
dubna od 8.00 hod. K této radostné příležitosti ke zvelebení chrámového prostoru jsou 
zváni zvláště mladší farníci. Každá pomocná ruka budu vítána!

Noc kostelů
   V pátek 24. května bude letošní „Noc kostelů“ za účasti všech třech košířských kostelů 
s programem, který bude uveden. 

Farní pouť
   Autobusová farní pouť se uskuteční v sobotu 15. června do Neratova v Orlických horách. 
Zájemci už se mohou zapsat v sákrisiích. 
 
Farní vycházka
  Farní  vycházka na posvátná místa Prahy bude v neděli  23.  června do Hostivaře,  kde 
navštívíme kostel Stětí sv. Jana Křtitele.

   Poděkování za uplynulý školní rok 2018-19 bude spojeno se mší sv. ve čtvrtek 27. června 
v 17.30 hod. a s  farním táborákem.   

           Apoštolát modlitby 
         Celosvětová síť modlitby s papežem

Úmysly na duben 
Papežův úmysl k současné konkrétní situaci:

Bude oznámen sv. Otcem první dubnovou neděli.

Všeobecný úmysl
Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech
– za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro 
záchranu života druhých.

Národní úmysl
– Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit 
do svého okolí.

4



Zápis ze schůze farní rady (VPKK) 8. 3. 2019

Přítomní: V. Bobysud, S. Hojek, P. Lohel

1/ Varhany u Nejsvětější Trojice – žádost o další grant bude podána

2/ Vrata do objektu kostela sv. Jana Nep. - oprava uskutečněna – 3 tis.Kč. V letním období se provede 
nátěr spolu s ostatními částmi oplocení

3/ Zahradní úpravy se zahájí ještě v druhé polovině března. Přizván bude zahradník a paní Vopálková, 
která pečuje o skalku před kostelem. Porada bude v pátek 15. 3. u kostela sv. Jana Nep.

4/ Noc kostelů – 24.5. 2019 – dostupnost a program  všech tří košířských kostelů

5/ Autobusová farní výprava  do Neratova v Orlických horách – 15. 6. 2019.

6/ Vycházka na posvátná místa Prahy – Hostivař – kostel Stětí sv. Jana Křtitele – 23. 6. 2019

7/ Děkovná mše sv. na závěr školního roku s farním táborákem – 27. 6. 2019.

Zapsal: P. Lohelius 

DĚJINY STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA

Po  úspěšném  seriálu  košířského  farního  listu,  který  nás  seznámil  s  dějinami  Arcibiskupství 
pražského, se před námi otevírá další seriál. Budeme moci nahlédnout do dějin posvátné lokality pod 
Petřínským vrchem, pražského Sionu, jak je nazýván Strahovský klášter. Tak jej označil jeden z jeho 
zakladatelů Jindřich Zdík, inspirován poutí do Svaté země. 

S naším novým seriálem souvisí  určité aktuální časové okolnosti. Košířská farnost vybudovala pod 
vedením Spolku  Přátel  košířských  kostelů  během třicátých  a  čtyřicátých let  minulého  století  kostel 
sv. Jana  Nepomuckého.  Tam  tehdy  vypomáhal  určitou  dobu  v  pastoraci  strahovský  premonstrát 
P. Prokop  Pitterman.  Již  během  válečných  let  se  projevilo  přání  košířských  farníků  mít  patronát 
strahovské kanonie. Tehdejší opat Jarolímek však zatím této žádosti zřejmě z určitých důvodů nemohl 
vyhovět.  Až v  minulém roce 2018 byla  uzavřena smlouva Strahovské kanonie,  zastoupené  opatem 
Pojezdným s Arcibiskupstvím pražským, zastoupeným arcibiskupem Dukou o svěření košířské farnosti 
do pastorační péče kanonie.  Určitou roli  mohla sehrát také okolnost,  že  již  pětadvacátý rok slouží 
v této farnosti strahovský premonstrát P. Lohelius Klindera.

Text seriálu o dějinách Strahovského kláštera pochází z duchovní dílny vzácného strahovského 
kněze P. Tadeáše Řeháka, který po několik desítek let ve druhé polovině 20. století pečoval o řádový 
dorost mužské i ženské větve. Pro duchovní formaci řeholníků a řeholnic sestavil texty o řádové spiri-
tualitě a dějinách. Je také autorem knihy o sv. Norbertovi, která vyšla během komunistické totality kvůli 
konspiraci pod jménem Tomáš Říha v Křesťanské akademii v Římě v roce 1971. Zemřel v den památky 
sv. Jana Maria Vianney 4. 8. 1997.

S přáním radosti z Božího díla, které je možné v těchto dějinách zahlédnout, P.L.
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      Tadeáš Řehák    
DĚJINY  STRAHOVSKÉHO  KLÁŠTERA

1.část
Předpremonstrátské a premonstrátské založení Strahova.

Biskup Jindřich Zdík. 
Zakladatelem strahovského kláštera je olomoucký biskup a český státník první poloviny 12. století 

Jindřich Zdík, který získal pro toto dílo příznivce v knížecích manželech Vladislavovi a Gertrudě a 
v pražském biskupovi Janovi.

Proč byl Strahov zakládán? Na pomoc českému křesťanství.
V Církvi vzniklo na začátku druhého tisíciletí obnovné hnutí, zvané někdy apoštolské nebo také 

podle svatého papeže, který je jeho hlavním původcem, gregoriánská reforma  ( Řehoř VII. 1073 – 
85 ). Obnovnému hnutí se horlivě daly do služeb reformní řády, cisterciáci a zvláště premonstráti. Jejich 
posláním,  které  jim  svěřil  jejich  zakladatel  arcibiskup  Norbert  (+1134),  bylo  žít  podle  přísných 
klášterních observancí  a zároveň hlásat kněžím a  lidu horlivost první Církve a k ní všechny vést.

Obnovné myšlení a snahy uvádět jeho záměry do života přišly i do Čech. Přední místo mezi těmi, 
kdo  se  jim  oddali,  patří  Zdíkovi.  Jindřich  Zdík  se  narodil  1083-85  ,  patrně  jako  syn  kanovníka  a 
kronikáře Kosmy. Západní kulturu v době rodící se gotiky a obnovné hnutí poznal za studií v západních 
zemích. Jako kněz byl předurčen pro přední místa v církvi a ve státě, pro která měl všechny před-
poklady. Roku 1126 se stal olomouckým biskupem v době, kdy olomoucké biskupství bylo uprázdněné a 
pražské obsazené. Roku 1123 a 1137 podnikl cesty do Svaté země. Po návratu z druhé cesty začal své 
rozsáhlé zakladatelské dílo.

Jaký byl v první polovině 12. století stav českého křesťanství? Čechy se hlásily ke křesťanství už 
více než dvě století. Byla tu dvě biskupství, několik kapitul a benediktinských klášterů. Křesťanství není 
ještě upevněno. Hlásí se k němu svobodní obyvatelé se svými družinami, ale i u nich přetrvává mnoho 
dřívějších návyků. Venkov je pohanský nebo skoro pohanský. Kněží je málo, často jsou velmi závislí 
na svých pánech, jejich život se mnoho od života laiků neliší.  Farními kostely jsou jen tzv.  kostely 
hradské v sídlech knížecí  zemské správy.  Kapituly  se věnovaly bohoslužbě a školám pro syny vyšší 
vrstvy, benediktinské kláštery těm, kdo k nim přišli, venkov ponechán sobě.

Zdík, kterému šlo nejen o jeho diecézi, ale který chtěl prospět celé církvi v českých zemích a tím 
také státu, chce pomoci. S novými zkušenostmi a nově oduševněn vrací se r. 1139 ze své druhé pales-
tinské cesty. Ve Svaté zemi poznal Jeruzalémské království v jeho největším duchovním a politickém 
rozkvětu jaký kdy mělo. Rozmnožil své dosavadní poznání reformního života kněží na příkladu řeholních 
kanovníků Božího hrobu, kteří tvořili katedrální kapitulu jeruzalémského patriarchy. Je pravděpodobné, 
že vstoupil  do jejich společenství,  a je možné, že si  několik  z nich přivedl  do Čech pro zamýšlené 
založení.

Pokračování příště…

ZE ŽIVOTA CÍRKVE

Shromáždění o ochraně dětí a mladistvých v Církvi 
Jistě všichni naši farníci vědí, že se ve Vatikánu od 21. do 24. února konalo shromáždění předsedů 

biskupských  konferencí,  českou  konferenci  zastupoval  její  předseda  kardinál  Duka.  Tématem  byla 
ochrana dětí a mladistvých v Církvi.

V závěru vatikánského setkání ohlásil jeho moderátor, italský jezuita P. Federico Lombardi, bývalý 
ředitel tiskového střediska Svatého stolce, jaké konkrétní kroky budou následovat.

Ve Vatikánu bude vydán nový papežský dokument o ochraně nezletilých a jiných zranitelných 
osob (formou motu proprio), doprovodný nový zákon městského státu Vatikán a příručka vatikánského 
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vikariátu o téže problematice a konečně utvoření zvláštní pracovní skupiny, složené z odborníků, která 
by pomáhala světovým biskupským konferencím s iniciativami na ochranu nezletilých. 

Podle italského jezuity byly uvedené tři dokumenty, věnované prevenci zneužívání a boji s ním 
v rámci římské kurie a vatikánského státu, po několikaměsíční práci dokončeny a očekává se jejich 
brzké zveřejnění. 

Plánovaná pracovní skupina, která by na výraz papežovy solidarity měla pomáhat diecézím, jež se 
při ochraně nezletilých potýkají s finančními obtížemi či nedostatečnou odbornou připraveností, dosud 
nemá žádnou formu ani organizaci, a proto si její působení ještě vyžádá určitý čas, dodal P. Lombardi.

Třetím konkrétním výsledkem vatikánské konference bude vznik příručky o ochraně nezletilých, 
určené všem diecézním biskupům. Na spisu pracuje Kongregace pro nauku víry, aby biskupům pomohla 
k přesnému chápání jejich povinností a úloh. Půjde o stručnou a precizní rukověť, která se dotkne 
právních i pastoračních hledisek, uzavřel moderátor vatikánského summitu a zároveň jeden z členů jeho 
organizačního  výboru.  Ten  se  dnes  setkal  s představiteli  římské  kurie,  kteří  se  třídenního  jednání 
účastnili, aby se na doporučení Svatého otce stanovil pracovní program, reagující na návrhy a ideje 
vyplývající z minulých dní.

Podle Radia Vaticana MP 

SVATÝ TÝDEN 

V  měsíci  dubnu  letos  vstupujeme  do  Svatého  týdne,  který  začíná  Květnou  nedělí,  obsahuje 
triduum bezprostředního utrpení Páně, jeho smrt a pohřeb a končí slavným zmrtvýchvstáním na Hod 
Boží velikonoční. Původně v dávné minulosti se slavil  jediný den, neděle Zmrtvýchvstání, stanovený 
14. papežem sv. Viktorem I. koncem 2. stol. Od 4. stol. byl postupně rozčleněn do období 3 dnů ukři-
žovaného, pohřbeného a vzkříšeného Pána. Pojem velikonoční  triduum byl  poprvé použit  až v sou-
časnosti po II. vatikánském koncilu, nově byly vyčleněny poslední 3 dny Svatého týdne z vlastní postní 
doby. Vlastní teologií a obsahem těchto tří dnů je velikonoční tajemství vrcholu života Ježíše Krista. 
Třídení  začíná  večerní  mší  po  západu slunce na  Zelený  čtvrtek  a  končí  modlitbou večerních  chval 
o velikonoční neděli. Podle židovského počítání začínal nový den po západu slunce, proto jsou tyto dny 
skutečně tři. Pojďme nahlédnout do jednotlivých dnů třídenní a zjistěme jejich obsah a cíl… 

ZELENÝ ČTVRTEK byl dnem odpuštění, kdy kající hříšníci bývali přijímáni zpět mezi věřící. Suché 
větve se tak opět zazelenaly. V židovské společnosti byl dnem nekvašených chlebů, kdy se slavnostně 
jedl velikonoční beránek, který připomíná vysvobození a záchranu Izraele z egyptské poroby. Jako otec 
s  rodinou  slaví  Ježíš  večeři  veliké  noci  se  svými  učedníky,  dlouho  s  nimi  hovoří  s  velkou  láskou, 
soucitem, pochopením, dá jim příklad vzájemné úsluhy jako projevu lásky umytím jejich nohou. Dává 
jim důležité pokyny pro jejich budoucí  působení.  Ustanovil  hlavní  křesťanskou bohoslužbu, největší 
odkaz, závěť potvrzenou vlastní krví, dá sám sebe přeměnou chleba ve svoje tělo a vína ve svou krev, 
oběť nekrvavou, kterou se bude trvale zpřítomňovat jeho krvavá oběť na kříži jako výkupné za hříchy 
každého člověka. Moc nad svým tělem a krví dá apoštolům, posvětí je na kněze slovy:” To čiňte na mou 
památku".  Tato  poslední  večeře  patří  k  nejvýznamnějším událostem Kristova  života  a  její  záznam 
k nejkrásnějším místům v bibli. Oslava této poslední večeře Páně se koná v kostelích na Zelený čtvrtek 
večer po západu slunce. Nejsvětější Svátost oltářní se přesouvá v průvodu ze svatostánku do zvláštní 
kaple jako památka na smrtelnou agonii Ježíše v Getsemanech. 

VELKÝ PÁTEK je „Velký" pro oběť života Krista, Syna Božího a člověka, za lidstvo všech věků. 
Uskuteční se největší tragédie, jakou zinscenovala lidská zloba a nenávist vůči nevinnému Zachránci, 
Spasiteli.  Ježíš  je  souzen mocí  duchovní,  veleradou a  světskou,  Pilátem ,byl  krutě  týrán,  bičován, 
zesměšněn jako král s korunou z trní, pohaněn králem Herodem. A nakonec nespravedlivě odsouzen 
k smrti na kříži. Přijímá rozsudek smrti v den, kdy byli v Jeruzalém chrámě obětováni velikonoční berán-
ci. Stává se novým velikonočním beránkem, který svou krví zpečetí novou věčnou smlouvu mezi Bohem 
a lidmi o spáse každého člověka, snímá hříchy světa i každého z nás... bere na sebe za nás trest.. 

Musel nést těžké břevno kříže cestou plnou vyčerpání i bolesti na kopec Kalvárii, kde mezi zločinci 
přibitý na kříž 3 hodiny umírá se slovy odpuštění, byla to slova plná lásky ke všem, i k nepřátelům. 
V tento den se dle prastarého zvyku neslouží mše, ale obřady Velkého Pátku: pašije, uctívání kříže a 
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sv. přijímání,v mnoha kostelích se koná ve 3 h ještě pobožnost křížové cesty. Je to den i přísného půstu, 
rozjímání a účast na Kristově utrpení za naše hříchy

BÍLÁ SOBOTA, hlavní židovský svátek, úplný sváteční klid. Mrtvé tělo Kristovo se stopami mučení 
a  ranami  po hřebech a  ranou od kopí,  odpočívalo  v  cizím skalním hrobě… Jeho  nesmrtelná  duše 
sestoupila do pekel pro spásu duší, dosud čekajících ve vězení, šeolu. Je to den modliteb, rozjímání 
u Kristova hrobu. Velikonoční vigilie je oslavou Svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, jeho pozemské tělo 
bylo vzkříšeno, rozlomil pouta smrti a jako vítěz vstal z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu. Vigilie 
byla od prvních křesťanských dob noční  slavností  a  končila  až společným stolováním za rozbřesku 
nového dne. O celém velikonočním tajemství, vsazeném do plánu spásy, vypráví velkou lyrickou básní 
velikonoční chvalozpěv Exsultet. V mistrné zkratce vidí vzkříšení v souvislosti se Starým zákonem i s ži-
votem  současného  křesťana.  Je  součástí  obřadů  Bílé  soboty,  nejkrásnějších  a  nejhlubších  svým 
obsahem. Začínají posvěcením ohně, velikonoční svíce paškálu a „světlo Kristovo” bude ozařovat novou 
slavnou bohoslužbu. Světí se křestní voda, křty se konají ve mši, která již zastupuje vzkříšení. 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ, slavnost všech slavností… . Jitro slávy - vrcholný důkaz božství Kristo-
va. Jeho duše oznámila spravedlivým Staré úmluvy dokonání vykoupením, vlastní mocí vrátila mrtvému, 
za spásu světa obětovanému tělu život, dobojován vítězně souboj se smrtí a Ježíš tak oslavený, vyšel 
z hrobu… Svým vzkříšením dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo a definitivně lidem otevřel cestu 
k Bohu, k plnosti života s Bohem. Proto se křesťané od pradávna začali v tento den pravidelně scházet 
k eucharistickému „lámání chleba” a tento den nazvali „dnem Páně”.

Velikonoční  neděle  je  nejdůležitější  křesťanský  svátek  v  roce.  Počátek  jeho  oslavy  jsou 
už zmíněné noční obřady a bohoslužba, a pak slavnostní bohoslužby během dne. Každá neděle v litur-
gickém roce je však oslavou velikonoc, zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme 
čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání… 

Pane Ježíši, umučený a zmrtvýchvstalý dej nám podíl na svém utrpení a smrti, ať odumřeme 
hříchům a smrti, jako ty jsi zemřel na shlazení hříchů, abychom byli účastni tvého slavného vzkříšení a  
věčné radosti v tvém Božím království . Amen

M.Val.
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Bohoslužby v košířské farnosti: 
Slavení eucharistie
neděle   9.00 sv. Jan Nepomucký

11.00 Nejsvětější Trojice

pondělí   7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce

středa 17.30 Nejsvětější Trojice (s modlitbou večerních chval)

čtvrtek 17.30 sv. Jan Nepomucký (s modlitbou večerních chval 
a následnou adorací Nejsv. Svátostí Oltářní)

pátek 17.30 Nejsvětější Trojice (s následnou adorací Nejsv.Svátosti Oltářní)

sobota 17.30 sv. Jan Nepomucký 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 15 minut přede mší sv. nebo podle dohody
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KVĚTEN

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Vzhledem k pozdějšímu termínu letošní Velké noci, největšího křesťanského svátku – Ježíšova 

zmrtvýchvstání, je celý měsíc květen spojen s velikonoční dobou. Na závěr tohoto měsíce tak připadá 
slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 30. května.

Budeme prožívat to, co vyznáváme:
„Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího.”

Jde o poslední a definitivní Ježíšův zázrak. Během čtyřiceti dní po svém zmrtvýchvstání se uka-
zoval  Pán  svým učedníkům  a  mluvil  k  nim  při  různých 
příležitostech  o  Božím  království.  Bylo  třeba  připravit 
učedníky na budoucí život církve, dotvořit její pevný základ 
posílením  víry  v  Kristovo  vzkříšení  prostřednictvím 
osobního  setkání  s  živým  Pánem,  ustanovením  svátosti 
smíření – „Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny” 
(Jan  20,23),  pro  vedení  církve  pověřit  apoštola  Petra  – 
„Pas mé ovce”(Jan 21,17) atd. Kristovo tělo bylo oslaveno 
hned v okamžiku jeho zmrtvýchvstání, jak to dokazují nové 
nadpřirozené vlastnosti, jež má jeho tělo od té doby trvale. 
Avšak během čtyřiceti dní, kdy s učedníky důvěrně jí a pije 
a  učí  je  o  království,  zůstává  jeho  sláva  ještě  zahalena 
vnějšími rysy obyčejného lidství. Poslední Ježíšovo zjevení 
končí  nezvratným vstupem jeho  lidství  do  božské  slávy, 
symbolizované  oblakem  a  nebem,  kde  od  té  doby  sedí 
po Boží pravici. Později se už jen jednou zcela výjimečně, 
ukáže  Pavlovi  jako  „nedochůdčeti”  (1  Kor  15,8) 
v posledním  zjevení,  kterým  Pavla  ustanovuje 
apoštolem.  /KKC 659/

To,  jak  je  v  té  době  sláva  Zmrtvýchvstalého 
zastřená, vysvítá z tajemného výroku k Marii Magdaléně: 
„Ještě jsem nevystoupil  k Otci.  Ale jdi  k mým bratřím a 
oznam  jim:´Vystupuji  k  svému  Otci  a  k  vašemu  Otci, 
k svému Bohu a k vašemu Bohu´” (Jan 20,17). to ukazuje, 
jak rozdílně se projevuje sláva vzkříšeného Krista a sláva 

Krista povýšeného na pravici Otce. Událost nanebevstoupení, současně historická i přesažná, označuje 
přechod od jedné ke druhé. /KKC 660/
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Kristus Pán častěji předpovídal, že vstoupí na nebesa. Během svého veřejného působení sdělil 
apoštolům: „Já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě” (Jan 12,32). Vyzdvižení na kříž 
znamená a ohlašuje vyvýšení nanebevstoupení a je jeho počátkem. Jinde říká svým učedníkům: „Vyšel 
jsem od Otce a přišel jsem na svět: opět opouštím svět a jdu k Otci” (Jan 16,28). Když pak slíbil svým 
věřícím své tělo a krev za pokrm a nápoj, říká těm, kteří se nad ním pohoršovali: „Co až uzříte Syna 
člověka vystupovat tam, kde byl dříve?” (Jan 6,62)

Čtyřicátý den po svém zmrtvýchvstání přikázal svým učedníkům, aby šli na Olivovou horu, kde 
„byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel” (Sk 1,9). Vstoupil na nebesa svou vlastní mocí, 
s  tělem i  s  duší,  před zraky svých učedníků.  Zdali  vyvedl  na  horu pouze apoštoly  nebo také jiné 
učedníky nelze s jistotou doložit. Sv. Lukáš mluví pouze o apoštolech, Marek pak o jedenácti. Přihlížíme-
li  k  tomu,  že  andělé  oslovili  pouze  apoštoly:  „Muži  galilejští”,  zdá  se  pravděpodobnější,  že  kromě 
apoštolů zde nebyli jiní svědkové této události. 

Na hoře  Olivetské Pán ještě pozvedl své ruce, aby požehnal apoštolům pro jejich misijní dílo. 
Vlastní moci se pak vznesl do výše, až po chvíli zmizel v oblacích a vstoupil na nebesa. Tuto moc měl 
jako Bůh i jako člověk, neboť od svého vzkříšení měl již tělo oslavené, které nebylo omezeno prostorem 
tak jako dříve.  Mohlo tedy bez obtíží  následovat  duši,  kamkoli  chtěla jít.  Vzhledem k tomu,  že se 
v Písmu  sv.  díla  všemohoucnosti  připisují  Bohu  Otci,  svědčí  evangelisté,  že  byl  vzat,  nesen  nebo 
vyzdvižen.

Hora Olivetská má tři vrcholy; na západě a jihu je srázná; severní vrchol je nejvyšší (830 m), a 
slova: „Muži galilejští” pocházejí od andělů, kteří se tam zjevili. Jsou tam zříceniny syrského kláštera, 
který tam ještě v roce 1250 stál. Jižní vrchol je nižší a nazývá se „hora pohoršení”, protože tam Šala-
moun kvůli svým pohanským manželkám nechal postavit modlářské oltáře. Prostřední vrch je považo-
ván za místo, ze kterého Pán vstoupil na nebesa; je 808 m nad mořem a 50 m nad Jeruzalémem. Podle 
Eusebia tam vystavěl již Konstantin nebo spíše jeho matka Helena kostel (basiliku) Nanebevstoupení 
Páně. Peršané jej v roce 614 zbořili. Byl však znovu postaven. Křižáci pak vystavěli nový a v něm menší 
kapli s kopulí. V roce 1187 jej pak zbořily Saladinovy tlupy. Ponechali pouze vnitřní kapli a proměnili ji 
v mešitu.

Podle starobylé pověsti zanechal Pán Ježíš před vystoupením na nebesa své šlépěje v kameni. 
Ty se udržovaly, přestože četní poutníci si odtud brali kousky země. Dosud se tam v kapli  Nanebe-
vstoupení Páně dá pozorovat zachovalá šlépěj levé nohy.

Jaký je však smysl Kristova nanebevstoupení? 
 

Vstoupil na nebesa pro sebe, pro apoštoly i pro nás.
1.   Pro sebe měl i jako člověk vejít do slávy, kterou si zasloužil. Vstoupil na nebesa, aby přijal 

nejvyšší  oslavu lidské přirozenosti,  která  mu jako Bohočlověku a Vykupiteli  lidstva náležela. 
„Copak nemusel Kristus tyto věci trpět a tak vejít do své slávy?” (Lk 24,26)

2.   Pro apoštoly, aby jim poslal Ducha svatého, kterého jim slíbil a který podle věčného úradku 
neměl přijít dříve: „Neodejdu-li, nepřijde k vám Utěšitel; odejdu-li, pošlu ho k vám” (Jan 16,7);

3.   Pro nás, aby se přimlouval za nás jako člověk u Boha. V nebi vykonává Kristus své kněžství bez 
přestání, „proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, 
neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval” (Žid 7,25). Jako „velekněz budoucích hodnot” (Žid 
9,11) je středem a hlavním přestavitelem liturgie, která oslavuje Otce na nebesích. /KKC 662/

Lidstvo ponechané svým přirozeným silám nemá přístup do Otcova domu” (Jan 14,2), do Božího 
života a jeho blaženosti. Jedině Kristus mohl otevřít člověku tento přístup, aby nám dal naději, že i my, 
jeho  údy,  budeme  spojeni  v  téže  slávě  tam,  kam  nás  předešel  on,  jako  naše  Hlava  a  jako 
Prvorozený. / KKC 661/

Kristovo nanebevstoupení je tedy zárukou našeho věčného života v našem pravém domově. 
Poučuje nás hlavně o tom, že „zde nemáme trvalý domov” (Žid 13,14).
 

    P.L.
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květen 2019     

1.    středa            Sv. Josefa dělníka
2.    čtvrtek           Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3.    pátek              Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
4.    sobota            1. sobota v měsíci
5.    NEDĚLE          3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
6.    pondělí           Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
8.    středa             Panny Marie, Prostřednice všech milostí
11.  sobota            Slavnost Výročí posvěcení katedrály
12.  NEDĚLE          4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
13.  pondělí           Panny Marie Fatimské
14.  úterý               Svátek sv. Matěje, apoštola
16.  čtvrtek            Slavnost sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,

                                  hlavního patrona Čech
18.  sobota             Sv. Jana I., papeže a mučedníka
19.  NEDĚLE           5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
20.  pondělí            Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

                                 Sv. Bernardina Sienského, kněze
21.  úterý               Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků
22.  středa              Sv. Rity z Cascie, řeholnice
24.  pátek               Sv. Heřmana Josefa, kněze O.Praem.
25.  sobota             Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitel církve

                                 Sv. Řehoře VII., papeže
                                 Sv. Marie Magdalény de´Pazzi, panny

26.  NEDĚLE          6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
27.  pondělí           Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
30.  čtvrtek           Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
31.  pátek              Svátek Navštívení Panny Marie

   

Májové pobožnosti 
Během celého měsíce května se budou konat májové pobožnosti vždy ve shodě se začátkem 

bohoslužeb – tedy v 17,30 hod.

Biblické katecheze
Další  biblické  katecheze  s  výkladem Desatera  Božích  přikázání  podle  sv.  Tomáše  Akvinského 

budou v sobotu 4. a 18. května ve farním sále sv. Jana Nep. po večerních bohoslužbách.

Poutní slavnost
Poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého bude ve čtvrtek 16. května slavena  v 17.30 

hod. Po mši sv. a uctění ostatků sv. Jana bude následovat setkání farníků před kostelem nebo v případě 
deštivého počasí ve farním sále s obvyklými dobrotami.

Noc kostelů
Noc kostelů bude ve všech košířských kostelích v pátek 24. května.
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Farní poznávací vycházka
Farní poznávací vycházka na posvátná místa Prahy bude v neděli 9. června do kostela Stětí 

sv. Jana Křtitele v Hostivaři. Sraz účastníků bude před tímto kostelem v 15.00 hod.

Farní poutní výprava do Neratova
Farní poutní výprava do Neratova se uskuteční v sobotu 15. června. Odjezd autobusu bude 

v 7. 00 hod. od kostela sv. Jana Nep. Zájemci se mohou co nejdříve přihlásit v sákristii.

Děkovná bohoslužba na závěr školního roku
Děkovná bohoslužba na závěr školního roku bude slavena v kostele sv. Jana ve čtvrtek 27. 

června v 17.30 hod. Po ní bude tradiční farní táborák.

      Apoštolát modlitby 
    Celosvětová síť modlitby s papežem

   Úmysly na květen
Papežův úmysl k současné konkrétní situaci:
Bude oznámen sv. Otcem první květnovou neděli.

Evangelizační úmysl
Církev v Africe – kvas jednoty
– za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením 
naděje pro celý tento světadíl.

Národní úmysl

– Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí. 

ZÁPIS ZE SCHŮZE FARNÍ RADY  (VSPKK) V PÁTEK 12. DUBNA 2019
 
Přítomní: V. Bobysud, S. Hojek, V. Funda a P. Lohelius
 
1) Hlavní úkol tohoto roku 2019 je další pokračování generální opravy varhan v kostele NT.

2) Varhany v kostele sv. Jana Nep. budou podrobeny drobnější údržbě s nákladem asi 30. tisíc korun.

3) Úprava zahradních prostor kolem kostela sv. Jana Nep. se uskuteční v úterý 16. dubna.

4) Noc kostelů 24. 5. 2019 bude doplněna službou p. Hojka v kostele Nejsvětější Trojice . Výklad a 
prohlídku tohoto kostela zajistí paní Lehnerová. V kapli Na Klamovce bude Petr Zborník, u sv. Jana Nep. 
Vít Bobysud.

5) Na farní  pouť do Neratova se objednává autobus na 7.  hodinu 15. června. Cestou bude jedna 
zajímavá zastávka před cílem a druhá zajímavá zastávka na zpáteční cestě. Návrat se předpokládá 
do 20. hodiny.

Zapsal: P. Lohelius 
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ZPRÁVY Z FARNOSTI

Poděkování za úklid kostela sv. Jana Nepomuckého a jeho okolí
Všem,  kdo  se  v sobotu  před Květnou nedělí  zúčastnili  „generálního  jarního  úklidu“,  ze  srdce 

děkujeme. Největší odměnou je jim jistě ta nebeská, ta je určitě nemine! MB

                                        

Rekviem za Mgr Václava Plíška ( 3.10.1972 - 4.4.2019)

V zaplněném kostele  sv.  Jana  Nep.  celebroval  16.  4.  2019  P.  Lohelius  Klindera,ThD.   s asis-
tencí rekviem za zesnulého  Mgr Václava Plíška.  Václav (tak ho řada z nás, mladých i starších, znala 
a  důvěrně  oslovovala)  byl  naším velmi  aktivním  farníkem celou  řadu  let.  I  po  odchodu   za  svou 
manželkou Ludmilou a prací v televizi   Noe na severní Moravu, zůstával vždy „naším farníkem“ spoje-
ným s Košířemi i rodinnými kořeny (otec – náš pan varhaník s manželkou Evou žijí stále v Košířích).

Mgr Václav Plíšek
1972 - 2019

Místo  nekrologu  Mgr  Václava  Plíška  si  dovolujeme  publikovat  dojemnou  výpověď  jeho  manželky 
Ludmily, která ho znala nejlépe a to i tak, jak jsme ho neznali my, košířští spolufarníci. 
Ve farnosti se projevoval nejvíce v práci s mladými a k tomu získal i vysokoškolské vzdělání. Ti „mladí“, 
nyní  již  většinou otcové a  matky,  na  něj  nezapomínali  ani  po  jeho odchodu na severní  Moravu a 
doprovázeli ho i v  nejtěžších chvílích během jeho nevyléčitelné choroby. Konkrétním důkazem byla i 
jejich prosebná pouť za jeho uzdravení na Svatou Horu ( o které napsali i do našeho Farního listu)  a 
řada dalších modlitebních akcí, které organizovali. 

Modlili jsme se za něj všichni a věříme, že i on teď prosí za nás! 

RIP!
  

    Z dopisu  Ludmily Plíškové

    Manžel  Václav  se  narodil  3.  října  1972  v  Praze-Podolí.  S  rodiči  a  dvěma  bratry  nejdřív  bydleli 
v Malešicích a později se přestěhovali do Košíř - ve kterém roce to bylo nevím. Střední školu studoval 
technickou,  byla  to  průmyslovka,  obor  Provozuschopnost  výrobních  zařízení.  Pak  odešel  studovat 
do Liberce strojařinu, ale nebyla to jeho cesta a přestoupil do Českých Budějovic na nově otevřenou 
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Teologickou fakultu obor Pastorační asistent a učitel náboženství a etiky. Čím vším se zabýval v Praze 
budete vědět asi lépe Vy. 
    Společně jsme se poznali na svatbě jeho bratra Vojtěcha a mé přítelkyně Magdy. Nikoho jsem tam 
neznala a nevěděla jsem kdo ke komu patří, ale ten fotograf mě trochu rozčiloval. Pořád fotil a dost 
hodně mě a já si říkala, proč nejde fotit raději ženicha a nevěstu!? Neměla jsem focení moc ráda, ale 
odříkaného chleba největší krajíc! Zamilovali jsme se do sebe ještě ten den! A představte si, že se 
s Vítkem Bobysudem o mě na té svatbě strkali. Já se tak styděla, že jsem raději utekla ze sálu:-).
    Milovala jsem ho a miluji ho stále, víte nebyl to jen můj manžel, ale byl to i můj nejlepší kamarád. 
Promiňte za tu vsuvku. V roce tuším 2007 nastoupil do televize Noe a byl tam moc šťastný. Šťastný byl 
i doma, miloval nás svým velkým srdcem a staral se a staral. Když stavěl dům, spoustu věcí se musel 
naučit, kluk z Prahy, a spoustu věcí si udělal sám. Jednou přišel a říkal, že má pro mě překvapení (teda 
to dělal dost často). Vedl mě do předsíně, kde stříkací pistolí vytvořil na stěně drobounké modré tečky a 
říkal mi, že mi chtěl snést modré z nebe.
    Když jsem velmi často pobývala s Filípkem (mladší syn) v nemocnici, každý den byl u nás a v práci a 
s Kubíčkem (starší syn). Jak to stíhal nevím. A stejně tak, když jsme byli doma. Byl s námi i všude 
jinde. Strašně mi chybí.

Ludmila 
                                     

Poděkování
Rodiče  zesnulého Mgr.  Václava Plíška   s  vděčností  děkují  všem,  kteří  je  podporovali  během těžké 
nemoci jejich syna a doprovázeli je i na jeho poslední cestě.  Velký dík patří P. Loheliovi, který za jejich  
zemřelého syna sloužil rekviem v zaplněném kostele sv. Jana Nep. v Košířích a všem těm, kteří  jim  
vyslovili a dosud vyslovují svou účast. Bůh jim všem odplať!

 Jan Plíšek , košířský varhaník, s manželkou Evou

                                        

Životní jubileum

Dne 8. dubna oslavila požehnaných 90 let života paní Ludmila Dušková. Sice s určitým omezením 
pohybových možnosti, přece však v duševní a duchovní kondici a příznačným vnitřním šarmem prodlévá 
spokojeně ve svém smíchovském bytě a modlí se za naší farnost.

 
                                       

 Dějiny Strahovského kláštera
Tadeáš Řehák

2. část.

Reformní klášter  na pomoc upevnění  církve v Čechách zakládá Zdík ve spolupráci  s pražským 
biskupem Janem a s pomocí knížecích manželů ihned po návratu, a to přímo v sousedství pražského 
knížecího sídla na úpatí Petřína.

Místo se jmenovalo Strahov. Název je odvozen od stráží, hlídek, které konaly službu v předpolí 
hradu, „kde se strahovalo”. Zdík na znamení lásky ke Svaté zemi a podle zvyku dávat klášterům biblická 
jména, dal svému založení jméno Mons Sion, také prý podle podoby strahovského návrší s horou Sión 
v Jeruzalémě.  Na Sióně stál  hrad Davidův,  tam bnylo večeřadlo,  je  místem zesnutí  „Růže Siónské” 
Panny Marie. Také dáním jména určil Zdík pražskému Sionu poslání eucharistické a mariánské úcty. 
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Strahovské založení se uskutečnilo v létech 1138-40. Umístění v blízkosti knížecího a biskupského 
sídla a hmotné zajištění knížecími manželi a biskupem ukazují na očekávání pomoci, kterou světská a 
církevní  vrchnost  chtěla  mít  k dispozici  ve  členech  nového  založení,  když  na  tuto  úlohu přestávali 
dostačovat členové dosavadních institucí – světských kapitul a benediktinského Břevnova.

Biskup Jan, předtím vyšehradský probošt, stal se pražským biskupem r. 1134 ve svých osmdesáti 
letech.  Vybavil  klášter  některými  majetky. Zemřel  r.  1139.  Strahovu  přál  i  jeho  nástupce  biskup 
Ota. O darováních knížecích manželů bude hovořeno později.  Dary Zdíkovy nemohly být velké, Zdík 
neměl veliký osobní majetek a používal ho také pro svou diecézi a na řadu založení dalších.

O začátcích klášterního života není téměř zpráv. Bratři žili 
podle Řehole sv. Augustina, konali bohoslužbu, měli být činní i 
navenek. Prvními mohli být palestinští kannovníci Božího hrobu. 
Jistě  vstupovali  domácí.  Představeným byl  Blažej,  o  kterém 
jinak  nic  nevíme.  Víme,  že  se  založení  neosvědčilo.  Proč, 
můžeme  se  jenom domýšlet.  Snad  šlo  všecko  příliš  rychle. 
K prosperitě začínajícího kláštera je nezbytný dostatečný počet 
kvalitních  bratří.  Stačili  palestinští  kanovníci,  pokud  vůbec 
přišli? Neočekávalo se od domácích, čeho zatím nebyli schopni? 
Chyběla kontrola. Překážkou bylo i  stavební provizórium, velmi 
prozatímní bydlení a místo pro konání bohoslužby.

Zdík se nenechal neúspěchem odradit. Poměrně brzy našel 
řešení, kterým bylo osazení Strahova premonstráty.

V květnu 1142  cestoval  do  Říma.  Cestou  světil  tři  oltáře 
v kostele  nově  vzniklé  premonstrátské  kanonie  Windberg 
v Bavorslu.  Důkladně  se  tam  vyptal  na  život  a  organizaci 
premonstrátů  a  ihned  požádal  jejich  generální 
kapitulu, konanou v říjnu 1142 v Prémontré, o vyslání kolonie 
bratří do Čech. Kapitula to uložila klášteru Steinfeld v Porýní, 
který  se  stal  nedávno  z augustiniánského premonstrátským, 
čehož chtěl Zdík dosáhnout i na Strahově.

Osazení Strahova ze Steinfeldu přišel připravit probošt Ervín 
snad ještě 1142. Kolonie 12 bratří přišla pak 1143 pod vedením 
opata Gezona. Mezi nimi byl i pozdější želivský opat Gotšalk. 
Předpremonstrátští řeholníci buď splynuli s novými nebo odešli.

Zdík se postaral r. 1143 o vydání zakládací listiny, ve které byly uvedeny majetky, které darovali 
knížecí manželé Vladislav a Gertruda a Zdík sám. Majetky od Vladislava měl Strahov od založení až do 
pozemkové reformy po 1945 (Radonice nad Ohří, Velká Chyška, Úhonice). K majetkům patřilo i dřívější 
obdarování biskupa Jana ve východních Čechách, dnes neidentifikované. A ovšem pozemek samého 
kláštera s jeho velkým zázemím (dnes plocha stadionů, Střešovice, Jenerálka, Nebušice, Horoměřice). 
Výtěžek pozemkového majetku byl předpoklad vybudování a trvání kláštera.
Zdík, „muž učený a svatý“ pomáhal Strahovu až do své smrti. Zemřel v Olomouci 25. června 1150 a byl 
podle svého přání pohřben na Strahově. Zdílk je zakladatel i kanonie Litomyšl, na založení Želiva a 
Doksan měl účast, není jistá jeho účast na premonstrátském osazení Hradiska. Zdíkova založení se 
uskutečňovala v Čechách, s moravskými údělnými knížaty nebyl moc zadobře.

Vladislav  II. se narodil kolem 1110, byl syn Vladislava I. a nástupce Soběslava I. Na knížecí stolec 
nastoupil 1140, králem se stal 1159. Pro spory mezi Přemyslovci byl donucen odejít na statky své druhé 
choti  Judyty  do Durynska.  Tam 1173 rezignoval  a  1174  zemřel.  Pohřben na Strahově.  Jeho  první 
manželka Gertruda byla dcera rakouského vévody  Leopolda III. , sestra rakouského vévody Jindřicha 
II. Jasomirgotta a matka Vojtěcha, strahovského premonstráta a salzburského arcibiskupa, a Anežky, 
doksanské premonstrátky a pak abatyše u sv. Jiří. Zemřela 1150, pohřbena v Doksanech.

První opat Gezo (Giezo) byl původně metropolitní kanovník v Kolínu., pak vstoupil do Steinfeldu, 
odtud byl poslán do Prahy.  Škoda, že o něm máme velmi málo zpráv. Ale je zřejmé, že za knížecí 
přízně, za Zdíkovy patronace a pod jeho vedením se uskutečnil první duchovní a organizační rozkvět  a 
stavba kostela i kláštera i odeslání bratří do nově zakládaných domů. Balbín ho ocenil vyjádřením: Když 
jmenuji jeho, jsem přesvědčen že jmenuji samu ctnost. Rok jeho smrti není znám, nyní se uvádí 1160.
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Zajímavým, ale nesnadným úkolem je odhadnout počet bratří v začátcích kláštera. Mohlo jich být 
na padesát, většina kněží a kleriků, asi desítka bratří laiků. Asi třetina ze Steinfeldu, se kterým zůstával 
Strahov v těsném spojení, které zaručovalo jeho úroveň, ostatní domácí. Pohyb bratří bylv první době 
velmi častý. Noví přicházeli, ti kdo prošli řeholní formací často odcházeli do nových založení.

Bratři se věnovali denní a noční bohoslužbě, studiu a vnějším úkolům. Podle ustanovení zakla-
datele Norberta byla  „polovina“ času a úsilí věnována přímé bohopoctě, „polovina“ vnějšímu působení 
a přípravě na ně. Již od začátku bylo na Strahově vynikající studium, které připravilo bratry jak ke 
kontemplativnímu životu, tak na vnější církevní a veřejné působení. Ačkoliv Norbert uložil také kněžím i 
ruční práci, konanou obvykle na zemědělském majetku, u nás o tom není zpráv. Vlastní kněžské práce 
bylo třeba tolik, že dávat jim jiná zaměstnání nešlo. Ruční práce byla určena bratřím laikům.

                                                  Pokračování příště…

           

MODLITBA  K  PANNĚ MARII

Panno Maria, Matko Sedmibolestná,
smiluj se nade mnou, odpusť mi slzy bolesti, které jsi vyplakala nad utrpením svého Syna. 

Přiviň mě na svoje mateřské srdce a buď mojí nebeskou maminkou. Vezmi si mě pod svůj ochranný 
plášť, žehnej mi, stůj při mně, pomáhej mi, posiluj mě, ochraňuj mě, veď mě.

Stůj při mně v pokušeních, abych nepodlehla a všechno zlo a nemoci, které se na mě řítí, ať se 
rozplynou jako dým ve větru a mně neublíží. 

Dej mi dar víry, modlitby, soustředění, pokory, snášenlivosti, abych všechno řešila s citem, rozumem, 
láskou v srdci, abych nikomu neublížila, aby moje srdce se otevřelo Bohu a jeho oslovení a vytryskla 

z něho pravá láska k Ježíši Kristu.
Dej mi zdraví a vyprošuj mi u Božího trůnu požehnání ve všem mém konání.

Panno Maria, prosím Tě, vyslyš mě!
                                                                                                                         M.Ř.

8

Bohoslužby v košířské farnosti: 
Slavení eucharistie
neděle   9.00 sv. Jan Nepomucký

11.00 Nejsvětější Trojice

pondělí   7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce

středa 17.30 Nejsvětější Trojice (s modlitbou večerních chval)

čtvrtek 17.30 sv. Jan Nepomucký (s modlitbou večerních chval 
a následnou adorací Nejsv. Svátostí Oltářní)

pátek 17.30 Nejsvětější Trojice (s následnou adorací Nejsv.Svátosti Oltářní)

sobota 17.30 sv. Jan Nepomucký 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 15 minut přede mší sv. nebo podle dohody
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ČERVEN

UTĚŠITEL
Jednou z pomůcek, které se používají při nějakém zranění jsou tišící prostředky. Bolest se silně ozývá, 
křičí, doléhá na člověka a působí útrapy. Hlásí se touha po uklidnění, utišení bolesti. 
        Také v psychickém ohrožení, při určitém vnitřním otřesu lidé sahají po něčem, co je přivede k vnitřní 
rovnováze a pocitu bezpečí. Vážným problémem je však také dlouhodobý neklid, duševní rozpolcenost 
z nejrůznějších příčin. Může jít o strach z budoucnosti, z existenčního ohrožení, z případných nemocí, 
ztrát a neúspěchů, ostudy atd.
        Kdo v těchto situacích pomůže? Kdo potěší? Kdo vnese do srdce blahodárný klid a jistotu? Najde se 
nějaký Utěšitel nebo je člověk odkázán jen a jen na určité tišící prostředky třeba v podobě pilulek nebo 
různých opiátů?
         Utěšitel  je  obecně  ten,  kdo  svou  přímluvou  nebo  jinou  pomocí  dá  útěchu  jakkoli 
strádajícímu.

        Starý zákon považuje Boha za nejlepšího utěšitele: 
„Já  sám vás  potěším“  (Iz  51,12);  „Když  v mém nitru 
roste  neklid,  naplní  mě útěcha tvá  potěšením.“  (Žalm 
93,19);  „My  však  neznáme  jiného  Boha  kromě  něho, 
proto  máme  naději,  že  nepohrdne  námi  ani  naším 
pokolením.“ (Judit  8,20);  „Otcové naši doufali  v tebe, 
doufali,  tys  jim  dal  vyváznout.“  (Žalm  22,5)  Rovněž 
Mesiáš  byl  očekáván  jako  „potěšení  Izraele“  (srv. 
Lk 2,25). V Novém zákoně Ježíš Kristus potvrzuje tutéž 
myšlenku blahoslavením lkajících, kteří  budou potěšeni 

od Boha (Mt 5,4); apoštol Pavel nazývá Boha „Bohem dokonalé útěchy“ (Řím 15,5; 2 Kor 1,3). Prvním 
božským prostředníkem této útěchy je Ježíš Kristus oslavený, jenž „nás těší ve všem našem soužení“ 
(2 Kor 1,2-5; 2 Sol 2,16). Dokud Pán Ježíš přebýval na zemi, byl on sám utěšitelem svých  učedníků: 
„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mně...“ (Jan 14,1) Od té doby, kdy vstoupil 
na nebe, přestal být jejich viditelným utěšitelem. Slíbil jim však před svým nanebevstoupením, že jim 
pošle Ducha svatého jako utěšitele, který s nimi a s církví zůstane stále: „a já požádám Otce a on vám 
dá jiného Utěšitele, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmou, poněvadž 
ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“ (Jan 14,16); „Ale Přímluvce, 
Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem 
vám řekl.“ (Jan 14,26);“Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce 
vychází, ten o mně vydá svědectví.“ (Jan 15,26); „Říkám vám však pravdu: Prospěje vám abych odešel. 
Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je 
hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již 
mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“ (Jan 16,7)
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        Z uvedených míst je patrné, že jeho útěcha bude spočívat v tom, že bude učitelem jisté pravdy, 
ochráncem a přítelem, posilou v bojích života.  Duch svatý potěšuje církev tím, že ji učí, spravuje a řídí a 
udílí milosti získané Ježíšem Kristem.
        Církev je Kristovo tělo a chrám Ducha svatého. V ní se naplňuje poslání Krista a Ducha svatého. 
Toto  společné  poslání  přidružuje  nyní  Kristovy  následovníky  k  jeho  společenství  s  Otcem v  Duchu 
svatém. Duch připravuje lidi, předchází je svou milostí, aby je přitahoval ke Kristu. Člověk se může cítit 
odcizen,  ztracen,  může  si  připadat  jako  zbytečný  a  neschopný  k  životu  nikým  nemilován.  Takové 
myšlenky mohou přicházet od zlého ducha. Duch svatý jej však povzbuzuje svou milostí. Probouzí v něm 
vědomí, že je Bohem milován. Apoštol Pavel to dosvědčuje: „Boží láska je nám vlita do srdce skrze 
Ducha, který nám byl dán.“ (Řím 5,5) 
        Utěšitel nám zjevuje vzkříšeného Pána, připomíná jeho slovo, otevírá nám ducha k chápání jeho 
smrti a vzkříšení: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě 
byli hříšní.“ (Řím 5,8)  
        Kristus jej udílí apoštolům po svém vzkříšení, aby působil odpuštění hříchů: „Pokoj vám. Jako mne 
poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: Přijměte Ducha svatého. Komu 
odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20,21-22)
        Utěšitel  nám  zpřítomňuje  Kristovo  tajemství,  především  v  eucharistii,  aby  nás  smířil  a  uvedl 
do společenství s Bohem, abychom přinášeli „hojné ovoce“ (Jan 15,5.8.16). KKC 737
        Protože je Duch svatý Kristovým Pomazáním, je to sám Kristus, hlava těla, kdo jej vylévá do svých 
údů, aby je živil, uzdravoval, aby organizoval jejich vzájemné působení, aby je oživoval, posílal vydávat 
svědectví a zapojoval je do své oběti Otci a do svých přímluv za celý svět. Kristus sděluje svého Ducha 
svatého a posvětitele údům svého Těla skrze svátosti církve. Všechny tyto prameny Boží milosti jsou 
oživovány Božím Duchem. On v nich působí k posvěcení věřících. KKC 739
        „Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. vždyť ani nevíme, oč se máme modlit. A tu sám Duch 
se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit“ (Řím 8,26). Duch svatý, tvůrce Božích děl, je tak 
učitelem i naší modlitby. KKC 741
 
        Přicházej stále Duchu svatý,
        probouzej v našem srdci lásku a nadšení ke všemu pravdivému a dobrému,
        uč nás vnímat všechnu krásu vesmíru, země, přírody a lidských duší,
        oživuj v nás odvahu žít podle Božího slova a plnit Boží vůli,
        nepřestávej nás osvěcovat, když se do našeho srdce vkrádají nejrůznější temnoty
        a posiluj naši víru, naději a lásku!

P.L.  

ČERVEN 2019      

 
1.  sobota Památka sv. Justina, mučedníka 
2.  NEDĚLE 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
3.  pondělí Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
5.  středa Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
6.  čtvrtek Slavnost sv. Norberta, biskupa, zakladatele premonstrátů 
7.  pátek První pátek v měsíci 
8.  sobota Vigilie ze slavnosti SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
 9.  NEDĚLE Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
10. pondělí Památka Panny Marie, Matky církve 
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11. úterý Památka sv. Barnabáše, apoštola 
13. čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
15.  sobota Sv. Víta, mučedníka 
16.  NEDĚLE Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
19.  středa Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 
20.  čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek 
21.  pátek Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
22.  sobota Sv. Paulina Nolánského, biskupa 
                     Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků
23.  NEDĚLE 12. neděle v mezidobí 
24.  pondělí Slavnost NAROZENÍ SV.  JANA KŘTITELE 
27.  čtvrtek Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele 
28.  pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
29.  sobota Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ – doporučený svátek 
30.  NEDĚLE 13. neděle v mezidobí 

Biblická katecheze

     Biblická katecheze s výkladem Desatera Božích přikázání v pojetí sv. Tomáše Akvinského bude 
v sobotu 1. a 22. června.
 
Slavnost sv. Norberta
     Na slavnost sv. Norberta ve čtvrtek 6. června bude ve strahovské bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie mše sv. v 10.00 hod. s účastí převážně řeholních osob a v 18.00 hod. pontifikální mše sv. 
s hlavním  celebrantem  kardinálem  Dominikem  Dukou.  Po  mši  sv.  bude  následovat  přednáška, 
eucharistická  adorace  a  malé  pohoštění  v  klášteře.  Z  těchto  důvodů  nebude  čtvrteční  mše  sv. 
v kostele sv. Jana Nepomuckého.
 
Poznávací vycházka
     Poznávací vycházka na posvátná místa Prahy bude do kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hos-
tivaři v neděli 9.6.  (konečná stanice metra A -Depo Hostivař).   Sraz účastníků bude před tímto 
kostelem v 15.00 hod.   
 
Setkání farní rady
     Setkání farní rady VSPKK se uskuteční v pátek 14. června.
 
Poutní zájezd do Neratova
     Poutní zájezd do Neratova ve východních Čechách se uskuteční v sobotu 15. června. Odjezd 
autobusem  od  kostela  sv.  Jana  Nepomuckého  bude  v  7.  00  hod.  Návrat  se  předpokládá 
do 21. hod. Mše sv. bude v programu poutní výpravy, a proto nebude slavena v Košířích u sv. Jana 
Nep.
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Bohoslužba ze slavnosti Těla a Krve Páně
     Ve  čtvrtek  20.  června bude  společně  s  kardinálem  Dominikem  Dukou  slavena  bohoslužba 
ze slavnosti  Těla  a  Krve  Páně  v  pražské  katedrále  sv.  Víta,  Václava  a  Vojtěcha.  Mše  sv.  bude 
v 17.00 hod.  v katedrále. Bude připomenuto 70. výročí zmařené slavnosti z roku 1949, kdy kardinál 
Beran  musel  ukončit  bohoslužbu  kvůli  rušivému  náporu  příslušníků  StB  a  členů  Lidových  milicí. 
Eucharistický průvod povede na Strahov do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kde měl kardinál Beran 
v předvečer slavnosti jedno ze svých posledních kázání před internací.  Svou účastí podpoříme tuto 
bohoslužbu, a proto nebude tento den slavena v Košířích. 
 
Děkovná mše sv.
     Děkovná mše sv. za uplynulý školní rok 2018/2019 bude slavena ve čtvrtek 27. června 
v 17.30 hod. Potom jsou všichni farníci zváni na tradiční farní táborák před kostelem sv. Jana 
Nepomuckého.

      Apoštolát modlitby 
    Celosvětová síť modlitby s papežem

  Úmysly na červen 

Papežův úmysl k současné konkrétní situaci:
Bude oznámen sv. Otcem první červnovou neděli.
Evangelizační úmysl
Životní styl kněží
– za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a 
podporu těm nejchudším.
Národní úmysl
– Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti. 

ZÁPIS ZE SCHŮZE FARNÍ RADY (VPKK) ZE DNE 10. 5. 2019
 
Přítomní: V. Bobysud, V. Funda, S. Hojek, P. Lohelius
 
1) Potvrzení farních aktivit na měsíc květen a červen: 

-       poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého – organizace 
-       noc kostelů – v kostele Nejsvětější Trojice paní Lehnerová, Na Klamovce  Petr Zborník,   
 u sv. Jana Vít Bobysud
-       farní vycházka do Hostivaře – kontakt s farností u kostela Stětí sv. Jana Kř. - zajistí 
P. Lohelius
-       farní pouť do Neratova – jedna větší zastávka cestou, v cíli cca do 12. hodiny – mši sv., 
oběd a setkaní s místním duchovním zajistí P. Lohelius
-       slavnost Těla a Krve Páně v katedrále a na Strahově
-       farní táborák – poslední čtvrtek v červnu
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2) Technické záležitosti
           Oprava varhan u Nejsvětější Trojice 
            V. Bobysud v kooperaci s arcibiskupským organologem Svobodou pracují na vyřizování 
dotací. Podílet se bude také farnost, proto se letos neplánují žádné větší investice kromě opravy 
plotu, zahradnických prací  a menšího ošetření varhan v objektu kostela sv. Jana Nepomuckého.
 

 Zapsal: P. Lohelius 

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Noc kostelů  - 24.5. 2019

Jako obvykle i letos proběhla Noc kostelů ve všech třech kostelech naší farnosti.
V kostele sv. Jana Nepomuckého „držel službu“ s dborným výkladem historie kostela předseda SPKK 
V. Bobysud, na varhany hrál a zpíval varhaník J.Plíšek. V kapli  na Klamovce „fungoval“ Petr Zborník, 
u Nejsvětější Trojice  zajišťovala program paní Lehnerová. Všem dobrovolníkům patří naše poděkování 
s upřímným Zaplať Pán Bůh.

Svatojánská pouť v Košířích 16. 5. 2019
Jako obvykle slavila se i letos  16. 5. v košířském kostele sv. Jana Nepomuckého Svatojánská pouť.
Tentokrát ale měla jako hlavního celebranta poutní mše sv. vzácného hosta, který přijal pozvání našeho 
farního správce P. Lohelia Klindery, ThD., O. Praem. Byl jím papežský nuncius, arcibiskup Charles D. 
Balvo.

Papežský  nuncius  sloužil  mši  sv.  v češtině,  krátkou  homilii  shrnující  život  a  význam  sv.  Jana 
Nepomuckého především pro náš národ a vlast přečetl   rovněž v češtině! Celá mše byla doprovázena 
lidovým zpěvem svatojánské  písně  s doprovodem varhan a  doplněna  sólovým vystoupením hornisty 
J. Drába. V závěru bohoslužby naše nejmladší účastnice předaly nunciovi kytici v papežských barvách a 
dárkový koš.  Po mši sv. byly zpěvem litanií uctěny ostatky sv. Jana Nepomuckého, které byly po celou 
mešní dobu vystaveny v relikviáři na oltáři. 
Po duchovní části následovala část materiální ve farním sále. Bíle prostřené stoly byly přeplněny různými 
slanými i sladkými pochutinami a pilný předseda SPKK hbitě roznášel víno ke slavnostnímu přípitku. Ten 
byl  trojnásobný,  nejen  k poctě  vzácného  hosta,  ale  i  k  oslavě  narozenin  a  jmenin  našeho  pana 
varhaníka. Živijó bylo mohutné, velmi hlasitě zpíval i pan nuncius! A následovala „volná zábava“. Pan 
nuncius   trpělivě,  opět  perfektní  češtinou  odpovídal  na  nejrůznější  dotazy,  předvedl  i  africký  mešní 
 taneční doprovod ( působil několik let na africkém kontinentu) a potvrdil i hlavní úkol jeho mise v ČR, 
to znamená dokončit uzavření státní smlouvy mezi Vatikánem a ČR. Úkol nelehký, který jistě potřebuje 
naši modlitební podporu!
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Závěrem děkujeme všem, kteří zajišťovali tuto pouť 
organizačně, materiálně i svou účastí. Zejména pak 
všem farnicím za tak výborné pohoštění a všechny 
práce  s tím  spojené  a  našemu  předsedovi  SPKK 
za zajištění dobrého pití a jeho pozorné servírování!
Velký  dík  patří  našemu  duchovnímu  správci 
P. Loheliovi  za  to,  že  papežského  nuncia  na  pouť 
pozval  a  do naší  malé  farnosti  ho  „dostal“.  Jeho 
malé stádo mu za to velmi děkuje a vyprošuje mu 
pevné  zdraví  a hodně  síly  k dalšímu  působení. 
Hlavně aby neztrácel svůj humor ani v situacích kdy 
mu určitě  „lezeme  na  nervy“!   Budeme  se  snažit, 

aby jich bylo co nejméně. 
 

Dějiny Strahovského kláštera

Tadeáš Řehák - 3. část. 
        Úkoly kněží navenek zahrnovaly tři okruhy. Byla to kněžská činnost pro ty, kteří do kláštera při-
cházeli a za kterými strahovští kněží docházeli. Byla to práce pro církev v Čechách při reformě života 
kněží. Ta měla zvláštní význam a mohla být konána s velikou intenzitou, když několik premonstrátů se 
stalo pražskými a olomouckými biskupy. Už za života Gezonova byli biskupy v Olomouci Jan III.  1150-57 
a Jan IV. 1157-72. V tehdejším propojení světské a církevní moci byli strahovští kněží i když neoficielními, 
tak důvěrnými a významnými poradci panovníka a jeho dvora.
        Na postoj knížete a krále Vladislava ukazuje skutečnost, že si vedle kláštera dal postavit dům, kde 
občas bydlel a kde chtěl žít po své rezignaci. Po jeho smrti se dům stal bytem opata.
        Strahov, který velmi krátce byl i dvojitým klášterem, pro bratry i sestry, který sestrám brzy připravil 
osamostatnění Doksanech, mohl již 1150 poslat kolonie bratří do Litomyšle a Hebdówa v Polsku, vykročil 
tedy do své velké budoucnosti.
 

Strahov v době Přemyslovců.
        Dvanácté století dalo tedy církvi v Čechách Strahov jako „dílo královské”, jemuž „sotva podobné by 
bylo možno nalézt v našem řádu”, Strahov, který plnil všechna očekávání svých zakladatelů. Přízeň, které 
se těšil u přemyslovských knížat, pokračovala u přemyslovských králů, i když třeba říci, že ve 13. století 
byla postupně přenášena na cisterciáky a na nově vzniklé františkány a dominikány.
        Z panovníků, kteří měli ke svému „královskému” založení vřelý vztah, jmenujme Jindřicha Břetisla-
va, podle jedněch strahovského kněze, podle jiných alespoň vychovance, který byl 1182-87 pražským 
biskupem a pak i českým knížetem a moravským markrabětem.
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        Za Přemysla Otakara I. v jeho zápase o uchvácení moci – což byla česká obdoba boje o investituru 
–  stál  Strahov  na  straně  Církve  a  pražského  biskupa  Ondřeje.  Hostil  papežského  legáta  Řehoře 
de Crescentio. Ve věrnosti Církvi vyvinul veliké úsilí o smírné řešení, ke kterému došlo. Král uznal službu 
Strahova potvrzením jeho výsad. Václav I. našel v klášteře své sídlo i útočiště v době vzpoury svého syna 
a nástupce. Do strahovského ženského kláštera Doksan dávali Přemyslovci za sestry a na výchovu a 
vzdělání své dcery. Květem z nich je dcera Otakara I. a sestra Václava I. svatá Anežka Česká.
        Pokles Strahova po jeho první slavné době má za bezprostřední příčinu braniborskou vládu nad 
Čechami po smrti Přemysla Otakara II. 1278 na Moravském poli. Celkovou příčinou byla určitá stagnace 
celého premonstrátského založení, které vyčerpalo sílu svého prvního rozmachu.
        Uveďme jména několika opatů této doby. Gezonovými nástupci byli Erlebold (1160-75, ze Stein-
feldu) a Čech Adalbert (1175-1208). Významným opatem 13. století byl Jan I. (1250-66). Strahovská 
historie ho vděčně vzpomíná jako obnovitele klášterních staveb, když neopatrností jednoho bratra, který 
nechal u svého lůžka nechráněnou hořící svíci, kostel a klášter 19. října 1258 vyhořely. Stavební obnova 
se  podařila  v pěti  letech.  Jan  I. 1266  rezignoval  a  vrátil  se  do  rodného  Porýní,  kde  zemřel.  Opat 
Budissius dal 1295 jeho ostatky přenést na Strahov. Za braniborského loupení plnil své poslání opat Sifrid 
(1277-82). Hladu členů kláštera a okolních obyvatel měl na Strahově postavený větrný mlýn. Když 1279 
nastoupil  pražský  biskup  Tobiáš  z Bechyně  a  pro  zmatky  po  králově  smrti  se  nemohl  ujmouti 
metropolitního kostela, konal bohoslužby na Strahově.
 

Pokračování příště…

SVÁTEK NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
Na 29. června letošního roku by měl připadat svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Liturgie však 
dává přednost  slavnosti  sv.  Petra  a  Pavla,  a  tak  si  připomeneme Neposkvrněné  Srdce v souvislosti 
s Fátimským zjevením, které si připomínáme každého 13. dne v měsíci a budeme mu věnovat následující 
řádky. Jako u  Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, i zde vidíme tělesné srdce Panny Marie, které je hodno naší 
úcty. Srdce symbolizuje v Písmu sv. celý vnitřní život člověka, je proto místem pro Boží působení.  ( Viz 
Kongregace pro nauku víry č. 11 r. 2000 ) . Také Mariino Srdce je vstupní branou do jejího nitra a tedy i 
do vztahu s Bohem a lidmi. Její ověnčené Srdce je podle sv. Augustina “schránkou všech tajemství “, 
zvláště vtělení Božího Syna. Mariino Srdce prahne po tom, aby mohlo k Ježíši přivádět duše, za které On 
po  probodení  svého  Srdce  prolil  i  poslední  zbytky  krve.  Souhlas  Mariina  Srdce  s  Božím  záměrem 
představoval podobnou odevzdanost k přijetí Otcovy vůle jako u jejího Syna - vše pro naši spásu… 
     Co se týká Písma sv., nacházíme zde dvě místa, kde je toto srdce zmíněno výslovně : obě v druhé 
kapitole Lukášova evangelia.  V 1.  případě se jedná o popis reakce Panny Marie na to, co vyprávěli 
pastýři,  když  přišli  do  Betléma  po  narození  Páně  :  “Maria  však  to  všechno  uchovávala  v  srdci  a 
rozvažovala o  tom”   (Lk  2,19).  Druhý případ je obdobný,  zaznamenává Mariiny reakce na událost 
ztracení  dvanáctiletého  Ježíše  a  jeho  nalezení  v jeruzalémském  chrámě  :  “Jeho  matka  to  všechno 
uchovávala ve svém srdci “ ( Lk 2,51) . V druhé kapitole evangelia sv. Lukáše je další verš, který je 
svědectvím o Srdci Matky Boží. Při uvedení Páně do jeruzalémského chrámu stařec Simeon, inspirován 
Duchem Svatým, se obrátí na Ježíšovu Matku  slovy: “ I tvou vlastní duši pronikne meč “ ( Lk 2,35). 
Na toto  biblické  učení  navazují  nejstarší  křesťanští  učitelé  -  církevní  Otcové.  Jedná  se  o  sv.  Jana 
Zlatoústého (  + 407 ),  sv.  Augustina (  + 430)  ,  sv.  Petra Chrysologa (  + 450 ),  sv.  Lva Velikého 
( + 461 ), sv. Jana Damašského ( + 749 ) a další.. Autoři raného a vrcholného středověku - sv. Bernard 
z Clairvaux ( + 1153 ), sv. Bonaventura ( + 1274 ), sv. Albert Veliký ( + 1280 ), kráčejí ve stopách 
církevních Otců a zmiňují Mariino Srdce zvláště v souvislosti se Zvěstováním a jejím spoluutrpením pod 
křížem. Při této příležitosti často učí o ctnostech Mariina srdce. Sv. Tomáš Akvinský ( + 1274 ) uvádí 
Srdce P. Marie ve svém díle Catena aurea  ( Zlatý řetěz ). Je to komentář evangelií na základě výroků 
východních a západních církevních Otců, a když komentuje uvedený verš 19 a 51 druhé kapitoly Luk. 
evangelia, cituje to, co církevní Otcové říkají o Srdci Panny Marie. Dvěma mezními body dalšího období 
úcty k Mariinu srdci je na jedné straně sv. Mechtilda z Hackenbornu ( + 1298 ) a na druhé straně sv. Jan 
Eudes ( + 1680 ). Cisterciácká mniška a mystička sv. Mechtilda v prvních dvou částech svého  díla Liber 
specialis gratis ( Kniha zvláštní milosti )   se věnuje více výslovnému, rozsáhlému a určitému pojednání 
o Srdci P. Marie než tomu bylo předtím. Z následujících šiřitelů úcty k Srdci P. Marie jmenujme sv. Brigitu 
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Švédskou  (  +  1373  )  ,  sv.  Bernardina  Sienského  (  +  1444  )  ,  učitele  Neposkvrněného  Srdce  a 
sv. Františka Saleského  ( + 1622 ). O papeži Juliovi  II.  ( + 1513 ) se praví, že je autorem střelné 
modlitby ke cti Neposkvrněného Mariina Srdce. 
Sv. Jan Eudes. Který je   je nazýván otec, učitel, a apoštol liturgické úcty k Srdci Páně a Srdci Panny 
Marie, sepsal první teologický traktát o Mariině Srdci, totiž obsáhlé dílo Le Ceur Admirable ( Obdivuhodné 
Srdce ) a dosáhl prvního slavení mše sv. ke cti tohoto Srdce, k němuž došlo 8. 2. 1648 v katedrále 
francouzského města Autun. Dne  31. 8. 1805 papež Pius VII. ustanovil SVÁTEK NEJČISTŠÍHO MARIINA 
SRDCE ve všech diecézích a řeholních rodinách, které o toto slavení požádaly. V r. 1836 bylo v Paříži 
založeno ke cti Nejčistšího Srdce Panny Marie bratrstvo, které šířilo úctu k Mariinu Srdci po celé zemi i 
po celé Evropě. 21. 7. 1855 Apoštolský stolec schválil vlastní texty ke slavení svátku Nejčistšího Srdce 
Panny Marie. 13. 6. 1917 hovoří Nebeská Matka ve Fátimě k Lucii slovy : “Ježíš chce, aby mě lidé poznali 
a milovali, a ty mu máš při tom pomoci. Chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci”. 
Maria tehdy své Srdce dětem také ukázala, a to ovinuté trním, symbolizujícím naše hříchy. 13. 7. 1917 
při zjevení pekla sdělila jim Nebeská Matka: “ Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby 
byly  zachráněny,  chce  Bůh  zavést  ve  světě  úctu  k  mému  Neposkvrněnému  Srdci”.  Po  prorocké 
předpovědi 2 . světové války dodává :   „Aby se tomu zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému 
Neposkvrněnému Srdci a o smírné přijímání o 1. sobotách… Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí…“
31. 10. 1942 papež Pius Xll. pod vlivem hrůz 2. světové války a fátimských zjevení ZASVĚTIL CELÝ SVĚT 
NEPOSKVRNĚNÉMU MARIINU SRDCI a od té doby nastal obrat ve vývoji 2. světové války. Na 22. srpna 
1944 byl na tuto počest světovému zasvěcení ustanoven podle dekretu Posvátné kongregace pro svátosti 
SVÁTEK NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE. Mše sv. obsahuje řadu vlastních textů, které se jinak 
v  mariánských  mších  nenacházejí.  Po  Il.  vatikánském   koncilu  v  souvislosti  s  úpravami  liturgického 
kalendáře byl tento svátek přiřazen hned za svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova po 2. neděli po Seslání 
Ducha sv. Slavnostní zasvěcení Ruska a celého světa Neposkvrněnému Srdci P. Marie vykonal dne  24. 3. 
1984 papež Jan Pavel Il.
Matko, buď požehnáno tvé nejvznešenější  Srdce, poctěné všemi dary Boží Moudrosti a planoucí ohněm 
lásky.. Matko, otevři bránu svého nejdobrotivějšího Srdce modlitbám, jimiž k tobě voláme. Tobě chvála, 
tobě láska, nejmilovanější Srdce, tobě sláva od nás všech.  Amen.

M. Val.
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Bohoslužby v košířské farnosti: 
Slavení eucharistie
neděle   9.00 sv. Jan Nepomucký

11.00 Nejsvětější Trojice

pondělí   7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce

středa 17.30 Nejsvětější Trojice (s modlitbou večerních chval)

čtvrtek 17.30 sv. Jan Nepomucký (s modlitbou večerních chval 
a následnou adorací Nejsv. Svátostí Oltářní)

pátek 17.30 Nejsvětější Trojice (s následnou adorací Nejsv.Svátosti Oltářní)

sobota 17.30 sv. Jan Nepomucký 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 15 minut přede mší sv. nebo podle dohody

Spojení na kněze: P. Lohelius Klindera, ThD.,O.Praem. - mobil 602 390 845



  ČERVENEC - SRPEN

PLNÉ DNY
Název tohoto článku je trochu provokativní, vždyť jsou před námi prázdniny. Školáci se těší. Konečně 
volno! Rodiče mohou mít problém, jak ve volném čase zabavit děti. Co pro ně vymyslet? Nějaký tábor, 
výlety, sporty atd. Jen nepodlehnout zahálce, nudě a nepromarnit čas, a tak je třeba tyto dny vyplnit, 
aby nebyly prázdné, i když se nazývají prázdninami. 
        Co anebo kdo zaručí plnost? K naplnění času se nabízí činnost. Může být jiná než v ostatní části 
roku školního nebo pracovního. Změna je potřebná a příjemná. Je možné třeba cestovat tam, kde jsme 
ještě nebyli, přečíst si knihu, ke které jsme se dosud nedostali, věnovat se sportu, na který jsme zatím 
neměli čas atd.

        Člověk  se  však  nemá  nechat  pohltit  činností. 
Nejlepší cestou z tohoto omezení je oslava Boží. Ten, 
kdo se Bohu klaní, chválí ho, vzdává mu díky a prosí 
ho,  nachází  pokoj,  radost  a  životní  plnost.  V létě  se 
vesnické kostely více naplní chalupáři, skauty, výletníky 
a dalšími rekreanty. Duše se naplní blahem Boží milosti 
přijímané  především  v eucharistii.  K  prohloubení 
eucharistické úcty a života se svátostným Spasitelem 
měl  přispět  Pražský eucharistický  kongres.  Nešlo  jen 
o určité  zasedání  čelných  představitelů  církve  a 
určených delegátů, jak by se mohlo ze slova kongres 

zdát. Latinské congregare znamená shromažďovat, spojovat nebo sdružovat. V průběhu několika týdnů 
jsme  v  naší  pražské  arcidiecézi  mohli  prožívat  intenzívnější  spojení  se  svátostným  Kristem  i 
prostřednictvím podnětů, které zaznívaly v krátkých zamyšlení na konci nedělních mší. Mezi věřícími 
účastníky bohoslužeb se také projevila touha mít tyto texty v dosahu pro osobní rozjímání a obohacení 
vnitřního života. Navazuji tedy na toho přání a nabízím je prostřednictvím našeho farního listu.
         1. Vzal chléb 
        Přinášení darů a dobro stvořeného světa
        V této katechezi k eucharistickému kongresu se zastavíme u toho, že podle vzoru Ježíšovy Poslední 
večeře používáme při mši svaté chléb a víno, plody země a lidské práce.
        Kdysi bývalo zvykem, že lidé, kteří přicházeli na mši, přinášeli chléb, který sami upekli doma, nebo 
dokonce víno, které zezlátlo na jejich zahrádce a vyzrálo v jejich sklepě. Odráží  to i  naše legenda 
o svatém Václavu, když říká, že kníže sám pekl oplatky a lisoval víno. Lidé tedy přinášeli na oltář dary, 
v nichž nechali svůj vlastní čas, energii a práci, tedy vlastně kus sama sebe. Znamená to také, že se 
ke službě  Bohu  přinášely  obyčejné,  každodenní  prvky,  skutečný  chléb  náš  vezdejší.  Konečně 
to znamenalo, že materiální věci, které člověk bere ze stvoření a sám je dotváří, jsou dobré.
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        My dnes ke mši nepřinášíme vlastní potraviny, hostie jsou nekvašeným chlebem, který nemíváme 
doma na stole, víno ke mši je vybíráno jen mimořádně kvalitní a přírodní, nebývá v každé vinotéce. Ale 
přesto i nás dnes eucharistie učí stejné věci jako kdysi: Hmota není něco špatného, ale dobrého. Bůh 
materiální  svět  tvoří,  dává,  přijímá,  proniká  a  zduchovňuje.  Bůh  také  zve  člověka,  aby  s ním 
v materiální oblasti spolupracoval: Bůh svět stvořil a člověk je pozván, aby jej dotvářel: z obilí  pekl 
chléb a z hroznů dělal víno. A to, co člověk dělá, jeho práce a námaha, radosti i starosti, vše může být 
přineseno do bohoslužby a na oltář.
        Heslo kardinála Josefa Berana znělo: „Eucharistia et labor”, eucharistie a práce. Náš každodenní 
život, naše práce a povinnosti se slavením eucharistie úzce souvisejí. A čím více prožíváme naši každo-
dennost s Bohem, tím lépe budeme také prožívat každou mši svatou.
         2. Vzdal díky 
        Eucharistická modlitba
        Děkování za pokrm a za nápoj, tak jak je to také zvykem v mnoha našich rodinách, bylo součástí 
židovského slavnostního jídla, kterým začínal předvečer sedmého dne v týdnu. Židovské děkovné a 
prosebné modlitby nad pokrmem použil u Poslední večeře také Ježíš. V nich má původ eucharistická 
modlitba, kterou používáme při mši.
        V naší eucharistické modlitbě právem klademe největší důraz na proměňování, kdy kněz zvolna a 
zřetelně opakuje Kristova slova a všichni  z  úcty klečí.  Tato část  nás vynikajícím způsobem spojuje 
s Ježíšovou Poslední večeří a s jeho obětí na kříži, kterou Poslední večeře předznamenala. Neměli by-
chom ale přehlédnout tzv. Epiklézi, což je prosba o Ducha svatého, kterou kněz říká dokonce dvakrát: 
Nejprve před proměňováním, když vztahuje ruce nad dary a prosí, aby je Duch svatý proměnil v tělo a 
krev Ježíše. Druhá epikléze je po proměňování – tehdy kněz prosí, aby Duch svatý proměnil ty, kdo 
půjdou ke svatému přijímání, v Ježíšovo tělo, kterým je církev. Důležitým prvkem eucharistické modlitby 
je také „amen” – závěrečné zvolání všech přítomných. Znamená, že kněz se modlil také jejich jménem, 
že  se  všichni  k  jeho  modlitbě  připojili  nasloucháním,  že  jí  rozuměli  a  že  jeho  modlitbu  potvrzují. 
A konečně eucharistickou modlitbu konáme „spolu s anděly a svatými”, jak zaznívá těsně před zpěvem 
svatý. Eucharistická modlitba nás totiž spojuje s nebem.
         3. Lámal 
        Rozlomení hostie během zpěvu Beránku Boží je tak nenápadným gestem, že se může snadno stát 
že si ho někdo třeba ani nevšimne. V židovské večeři patřilo gesto lámání chleba otci, který se stará 
o svou rodinu a o ty, kdo jsou mu svěřeni. Bylo to také gesto pohostinnosti, péče o ty, kdo jsou chudí 
nebo na cestách. Když Ježíš rozlámal chléb, bylo to shrnutí jeho celého životního příběhu, jeho rozdání 
se  pro  druhé a  zároveň předznamenání  jeho oběti  na  kříži.  A  konečně rozlámání  chleba je  gesto 
jednoty. Ti, kdo pojídají kousky jednoho chleba, patří k sobě.
        Při mši se většinou láme jen jedna kněžská hostie, ale i dnes má toto gesto svůj význam. Eucha-
ristie nás učí, že patříme do Boží rodiny, o kterou Bůh Otec pečuje. Učí nás také, že jsme chudými 
poutníky, kteří potřebují velkorysost svého Boha. Když se ve mši láme chléb, máme doslova před očima, 
že i pro nás Ježíš obětoval , rozdal svůj život. A když spolu s ostatními přijímáme chléb proměněný a 
rozlámaný na oltáři, Kristovo tělo, skutečně jsme s nimi sjednoceni, „zpečení” do jediného těla Kristova, 
kterým je církev.
        K tomu připojme slova sv. Augustina: 
        „Jste-li tělo Kristovo a jeho údy, je na oltáři Páně předkládáno vaše tajemství a vy přijímáte své 
tajemství...říká se ti:  „Tělo  Kristovo”  a ty odpovídáš:  „Amen”.  Buď tedy údem Kristovým, aby tvé 
„amen” bylo upřímné. (Sermones, 272).

P.L. 
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  3.  středa        Svátek sv. Tomáše, apoštola 
  4.  čtvrtek          Památka sv. Prokopa, opata 

                                           Sv. Alžběty Portugalské
  5.  pátek            Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA 

                                           patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – doporučený svátek
  6.  sobota          Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 
  7.  NEDĚLE        14. neděle v mezidobí 
  9.  úterý            Sv. Adriána a Jakuba, kněží, mučedníků premonstrátského řádu 
11.  čtvrtek         Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 
13.  sobota          Sv. Jindřicha 
14.  NEDĚLE        15. neděle v mezidobí 
15.  pondělí         Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
16.  úterý             Panny Marie Karmelské 
17.  středa           Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží 
20.  sobota          Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 
21.  NEDĚLE        16. neděle v mezidobí 
22.  pondělí         Svátek sv. Marie Magdalény 
23.  úterý             Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 
24.  středa           Sv. Šarbela Machlúfa, kněze 
25.  čtvrtek          Svátek sv. Jakuba, apoštola 
26.  pátek            Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 
27.  sobota          Sv. Gorazda a druhů 
28.  NEDĚLE        17. neděle v mezidobí 
29.  pondělí         Památka sv. Marty 
30.  úterý             Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve 
31.  středa           Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 
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  1.  čtvrtek          Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 
  2.  pátek            Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa 

                                           Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze
                        –                 první pátek v měsíci

  3.  sobota          první sobota v měsíci 
  4.  NEDĚLE        18. neděle v mezidobí 
  5.  pondělí         Posvěcení římské baziliky Panny Marie 
  6.  úterý             Svátek Proměnění Páně 
  7.  středa           Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků 

                                           Sv. Kajetána, kněze
  8.  čtvrtek          Památka sv. Dominika, kněze 
  9.  pátek            Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, 

                                           patronky Evropy
10.  sobota          Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
11.  NEDĚLE        19. neděle v mezidobí 
12.  pondělí         Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 
13.  úterý             Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 
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14.  středa           Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 
15.  čtvrtek          Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek 
16.  pátek            Sv. Štěpána Uherského 
18.  NEDĚLE        20. neděle v mezidobí 
19.  pondělí         Sv. Jana Eudese, kněze 
20.  úterý             Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
21.  středa           Památka sv. Pia X., papeže 
22.  čtvrtek          Památka Panny Marie Královny 
23.  pátek            Sv. Růženy z Limy, panny 
24.  sobota          Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
25.  NEDĚLE        21. neděle v mezidobí 
26.  pondělí         Sv. Ludvíka 

                                           Sv. Josefa Kalasanského, kněze
27.  úterý             Památka sv. Moniky 
28.  středa           Slavnost sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
29.  čtvrtek          Památka Umučení svatého Jana Křtitele 

 

Bohoslužby v kostele Na Klamovce  
    Během července a srpna nebudou bohoslužby v kostele Nanebevzetí P.M. Na Klamovce s vý-
jimkou poutní slavnosti ve čtvrtek 15. srpna v 17.30 hod. V ten den nebude mše sv. v kostele 
sv. Jana Nepomuckého.
Změny v konání bohoslužeb
    Jakékoliv další změny v konání bohoslužeb budou včas oznámeny. 

      Apoštolát modlitby 
    Celosvětová síť modlitby s papežem

  Úmysly na červenec
Papežův úmysl k současné konkrétní situaci:
Bude oznámen sv. Otcem první červencovou neděli.
 
Všeobecný úmysl
Poctivost v soudnictví  
– aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, 
   neměla poslední slovo.
Národní úmysl
– Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží 
   blízkosti.
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Úmysly na srpen
Papežův úmysl k současné konkrétní situaci:
Bude oznámen sv. Otcem první srpnovou neděli.
 
Evangelizační úmysl
Rodiny – školy lidského zrání
– aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami” skutečného lidského 
   zrání.
Národní úmysl
– Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné 
   modlitbě v rodinách.l

ZÁPIS ZE SCHŮZE FARNÍ RADY (VSPKK) 14. 6. 2019
 
Přítomní: S. Hojek, V. Funda, P. Lohelius
 
1) Parkování u kostela Nejsvětější Trojice – nový systém bez vrátného. V důsledku této změny 
    se nepočítá s parkováním farníků.  P. Lohel se obrátí na majitele s dokumentací o částečném 
    vlastnictví pozemku s nárokem na pokračování v předchozí praxí – umožnění čtyř míst k parkování 
    během bohoslužeb. V archívu byl nalezen protokol  z  roku 1993, zohledňuje celou situaci,  a tak 
    poslouží jako další podklad k jednání.
 
2) Závěrečné přípravy na farní autobusovou pouť do Neratova. Vše bylo zajištěno.
 
3) Farní táborák na konci školního roku 27. 6. 2019. Bude třeba zajistit potřebné podmínky. 
     Oznámení ohně na policii a na hasiče podá paní Matějíčková. 
 
4) Kaple Na Klamovce podstoupí opravu fasády a vymalování sakristie až k tomu budou 
     dostupné finanční prostředky.
 
5) Během letních měsíců bude natřen plot kolem kostela sv. Jana Nep.
 

Zapsal: P. Lohelius 

ZPRÁVY Z FARNOSTI
 
         FARNÍ  VYCHÁZKA DO HOSTIVAŘE 
se  uskutečnila  v neděli  9.  6.  2019.  V odpoledních  hodinách  se  sešla  hrstka  statečných  v  čele 
s P. Loheliem v Hostivaři  před kostelem  Stětí  sv.  Jana Křtitele.  Prohlédli  si  jak  okolí  tak  vnitřek 
kostela.  Zdejší  jáhen jim podal odborný historický výklad stavby a spokojení  účastníci  vycházky se 
rozešli  bohatší  o  poznání  další  pražské  sakrální  stavby.  Za  organizaci  tradiční  jarní  farní  vycházky 
po pražských kostelích patří díky P. Loheliovi a předsedovi SPKK V. Bobysudovi. 
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POUŤ DO NERATOVA
        Letošní farní pouť měla poměrně daleký cíl – mariánské poutní místo Neratov v podhůří Orlických 
hor. 
        Naplněný autobus (celkem 40 účastníků) s naším známým a osvědčeným panem řidičem vyrazil 
ráno v 7 hod. tak, aby včas dojel na místo na plánovanou polední mši sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie 
v Neratově.  Cestou  jsme  se  pomodlili  ranní  chvály,  zazpívali  mariánské  písně,  vyslechli  čtení 
o arcibiskupovi  Beranovi  (P.  Lohelius)  a  s malou  hygienickou  přestávkou  před  polednem dorazili 
do Neratova. 
        Neratovský kostel nás přivítal v plném lesku jarního slunce na malém kopci tak, abychom mohli  
vnímat krásu stavby i jejího přírodního okolí, kterému tak výrazně vévodí! Rozprchli jsme se po malé 
vesničce, ve které působí pod vedením místního faráře P. J. Suchára neobyčejně velké a záslužné dílo – 
Sdružení Neratov. Sdružení pečuje o lidi s různým postižením a obstarává jim práci již od r. 1992. 
        Přesně ve 12 hod. začal P. Lohel sloužit poutní mši sv. se dvěma ministranty u oltáře (Vít Bobysud 
a Petr Zborník) a vedoucím našeho lidového zpěvu panem J. Plíškem u ambonu. Po mši sv. nám podala 
krátký výklad o chrámu - historii stavby, výzdoby interiéru a jeho skleněné střechy místní pečovatelka 
o kostel.  Pod  kopcem čekal  klimatizovaný  autobus,  který  nás  odvezl  na  objednaný  jednotný  oběd 
do místních  Bartošovic.  Po  obědě  jsme  se  přesunuli  do  nedaleké  Rokytnice  kde  jsme  navštívili 
muzeum s názvem Sýpka. Moderní (interaktivní) muzeum   ukazuje v obrazech i různých exponátech 
historii podhůří Orlických hor včetně místní flóry a fauny a sklářského a tkalcovského řemesla zde kdysi 
provozovaného (tkaní  si  na miniatuře tkalcovského stavu vyzkoušel i  Petr Zb.).  Po krátké „kávové” 
přestávce a  individuální procházce městečkem jsme se rozloučili s naší poutnicí paní Gayerovou, která 
zanechala v autobuse v opatrování Víti Bobysuda svůj oblíbený poutní dar –  výtečné plněné kremrole! 
Na rozloučenou jsme jí zamávali a pokračovali v posledním úseku cesty – směr Plzeň – Praha! Před 
Plzní nás zachytila prudká bouře s lijákem – díky kremrolím a hlavně ochraně naší Matky Boží, za kterou 
jsme do Neratova putovali – jsme šťastně podle plánu přistáli ve 20 hod. před kostelem sv. Jana Nep.

        Všem organizátorům mimořádně zdařilé pouti  (Vít  Bobysud, P. Zborník),  panu řidiči  autobusu,  
duchovnímu doprovodu P. Lohelia a všem poutníkům  ze srdce děkujeme za chvíle radosti a útěchy,  
které jsme mohli společně prožít!
         Vděčně  děkujeme  Matce  Boží  Nanebevzaté,  za  kterou  jsme  do  jejího  stánku 
v Neratově putovali, za všechny radosti a milosti které nám věnovala a věříme, že nás i  
nadále bude provázet v naší  složité životní pouti!

Vděční košířští poutníci MB 
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         NERATOV (Bärnwald) – obec Bartošovice, okres Rychnov nad Kněžnou. 
Krátká historie místa.

        První  písemné  zmínky  o  této  lokalitě 
pocházejí  z r. 1550  v souvislosti  se  sklářstvím, 
které  tu  vzniklo  koncem  15.  stol.  v průběhu 
německé  kolonizace  Orlických  hor.  Před 
2. světovou  válkou  měla  obec  okolo  400 
vesměs  německy  mluvících  obyvatel. 
Po 2. světové  válce  po  vysídlení  německých 
obyvatel  zbyly  v r. 1946  v obci  2  rodiny. 
V současné  době  turistického  rozmachu 
 Orlických hor je Neratov se svým kostelem a 
výborně  fungujícím  Sdružením  Neratov  opět 
vyhledávaným poutním a turistickým místem.
        Historie kostela Nanebevzetí P. Marie . 
        Na  kopci  nedaleko  dnešního  kostela 

vyvěrala studánka, jejíž vodě byla připisována   léčivá moc. Již od 2. poloviny 17. stol. stalo se místo 
poutním místem s dřevěnou kapličkou. V letech 1723-1733 byl na místě kapličky vybudován barokní 
kostel později vybavený rokokovým schodištěm a zasvěcený P. Marii Nanebevzaté. Místní farář nechal 
vyřezat pro kostel dřevěnou sošku P. Marie, ta se však nedochovala. V r. 1946 po zásahu pancéřové 
střely sovětského vojáka shořela střecha kostela. Němečtí obyvatelé stačili ještě před vysídlením zakrýt 
interiér  kostela  igelitovými  plachtami.  Nicméně  kostel  chátral  a  byl  určen  k demolici.  Zachránilo 
ho rokokové schodiště, které památkáři prohlásili za kulturní památku a tím byla zkáza celého kostela 
odvrácena. Prošel pak celkovou restaurací zakončenou unikátní skleněnou střechou. A dnes slouží jako 
hojně navštěvované Mariánské poutní místo.

 (Podle Internetu - Wikipedie)

DĚJINY STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA

Tadeáš Řehák
4. část

 
        Poslání Strahova bylo zajisté v první řadě duchovní. Na padesát jeho členů žilo podle přísných 
řeholních  observancí  a  konalo  jako  řeholníci  slavnou bohoslužbu a  dnem i  nocí  recitací  a  zpěvem 
chórovou modlitbu.
        Zároveň se jeho kněží věnovali vědám a umění. V klášteře byli vyučováni a vychováváni mladí 
mužové, ze kterých jedni do kláštera vstupovali, jiní se stávali kněžími světskými nebo jako šlechtičtí 
laici sloužili zemi na významných místech. Knížecí rod a po něm rodiny šlechtické rády svěřovaly své 
syny, aby byli vychováni ve vědách a ve zbožnosti. Jako velký vychovatel je jmenován opat Adalbert.
        Pod  označením První  strahovská  knihovna  bývají  rozuměny  rukopisy  přinesené  ze  Steinfeldu, 
získané odjinud (kupř. darem od Zdíka) a psané ve vlastním skriptoriu. Zmíněný požár 1258 byl koncem 
První a začátkem tzv. Druhé strahovské knihovny. Bez knih nemohlo být plněno liturgické, vědecké a 
výchovné poslání kláštera. Pracná a nákladná opatřování a psaní nových rukopisů jako trvalá úloha 
nepřestala nikdy. Umění: malířství, řezbářství, sochařství, stavitelství, hudbě se věnovali zvláště bratři 
laici.
        Kanonie hrála  důležitou úlohu také v politických dějinách své země a snažila se, aby to byla úloha 
pozitivní.  Místnosti  králova,  později  opatova  domu  viděly  významné  osobnosti  domácí  a  cizí  a 
poskytovaly jim pohostinství.
        Strahov té doby je nazýván semeništěm, seminářem biskupů. Z jeho bratří  zemský sněm volil 
pražské  a  panovník  jmenoval  olomoucké  biskupy.  Jako  pražští  biskupové  ze  strahovských  bratří, 
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případně jejich odchovanců bývají uváděni: Bedřich 1168-79, Valentin 1179-82, již uvedený biskup a 
kníže Břetislav, Daniel II. 1197-1214 ( který prohlásil za neplatné první manželství Přemysla Otakara I.). 
Za strahovské premonstráty z olomouckých biskupů bývají pokládáni kromě zmíněných Jana III. a IV.: 
Dětleb  1172-81,  Pelhřim  1181-84,  Kajím  1184-94,  Engelbert  1194-99,  a  Jan  V.  1199-1201.  Dále 
jmenuje  syna  zakladatele  Vladislava  salzburského  arcibiskupa  v letech  1168-1200  Adalberta  III. 
(Vojtěcha). Z uvedeného je vidět, že toto poslání Strahova dodávat biskupy patřilo 12. století, od té 
doby po různu vychoval klášter už jen 3 biskupy další.
        První farností, kterou Strahov svými kněžími spravoval je Žatec (doloženo 1273, správa převzata 
jistě již dříve).
        Rostoucí počet bratří a jejich energie a odvaha umožnily poslat kolonie do Louky u Znojma 1190, 
do Teplé 1193 a do Zábrdovic u Brna 1201. Roku 1294 byly dozoru a ochraně Strahova svěřeny uherské 
kanonie Bíňa, Hatvan, Kokényes a Šahy.
        Řeholní život a působení se žije v kostele a budovách kláštera a ty je třeba stavět a udržovat, 
rozšiřovat a zdokonalovat. K tomu jsou nezbytné hmotné a finanční prostředky. Jimi byl ve staré době a 
až do první poloviny 20. století pozemkový majetek a jednotlivé dary. Které byly počáteční strahovské 
majetky, bylo řečeno. K nim přibyly ve 13. století Štěchovice a Hradišťko (okres Praha – západ), Ovčáry 
(okres Kolín), Mněteš s Řípem a kostelem sv. Jiří 
(okres Litoměřice) a Svéráz (okres Český Krumlov).  Majetky jsou uváděny pro orientaci,  docházelo 
k častým změnám. Za strahovský majetek je ve 13. století označován také kostel sv. Mikuláše v Praze 
na Starém Městě.
        Štědré nadání umožnilo postavení nejrozsáhlejšího areálu kamenných budov v celé Praze, které 
vcelku byly hotovy snad už za opata Gezona, aby pak byly skvěle dokončeny za jeho nástupců.
        Kostel byla trojlodní bazilika  (délka  56 m, šířka 22 m) s přečnívající příčnou lodí. V západním 
průčelí byly dvě hranolové věže. Budova konventu byl mohutný čtverhran, od kostela oddělený uličkou. 
Spojení konventu s kostelem bylo patrně jižní stěnou příčné lodi. Na východní straně kvadratury byla 
v přízemí kapitulní síň, hovorna a ohřívárna, v poschodí dormitář. Na jižní straně v přízemí refektář a 
kuchyně, v poschodí snad místnosti pro knihy, psaní a studium. Na západní straně v přízemí zásobárny, 
v poschodí snad sýpka.
Areál,  ve  kterém  byla  řada  dalších  pomocných  a  hospodářských  budov,  byl  obehnán  románskou 
hradbou. Hlavní přístup byl vedle kaple sv. Kateřiny, která stála na místě nynějšího kostela sv. Rocha a 
je neznámého původu.
        K severovýchodnímu okraji baziliky byly ještě ve 12. století přistavěny 2 kaple, ze kterých vnější 
měla patrně pohřební funkci a vnitřní byla sákristií.
        Při obnově po požáru 1258 byla přistavěna ke středu severní lodi kaple sv. Voršily, když kolínský 
arcibiskup daroval tělo jedné ze družek této svaté mučednice. Bylo to vyjádření tradiční řádové úcty 
k těmto světicím a začátek jejich zvláštního uctívání na Strahově.
        Pohřbívalo  se  vně kolem chóru kostela,  ale  i  v kapitulní  síni,  v kvadratuře  a  v kostele.  Avšak 
románská krypta není doložena. To byl románský Sion. Také dnešní návštěvník rozezná v současném 
stavebním stavu jeho uspořádání a některý si ho snad i představí  jako plný života.
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PANNA MARIA KRÁLOVNA 
        Na měsíc srpen připadá nejen slavnost Nanebevzetí Panny Marie, ale i navazující liturgická památ-
ka Panny Marie Královny. Všechny pocty a důstojnosti lidské se nevyrovnají důstojnosti Matky Boží. 
Jestliže  my  lidé  soustřeďujeme  v  pojmu  královny  nejvyšší  hodnosti,  pak  je  jen  přirozené,  že  se 
odvažujeme  jmenovat  královnou  matku  Krista  Krále,  královnou  královského  rodu  Davidova,  všech 
vykoupených, královnou nebes i veškerenstva. Toto označení musíme ale vnímat především v kontextu 

církevní nauky, že „Panna Maria byla po svém pozemském 
životě  přijata  s  duší  i  tělem  do  nebe”.  Když  konečně 
Neposkvrněná Panna, která byla uchráněna od jakékoliv 
poskvrny dědičné viny, ukončila svůj pozemský život, byla 
s tělem i duší vzata do nebeské slávy a povýšena Pánem 
jako  KRÁLOVNA  VŠEHO  TVORSTVA,  aby  se  dokonaleji 
připodobnila svému Synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem 
a smrtí " (KKC 966). Jak tedy církev k takovému poznatku 
dospěla? Pojďme se podívat především do Písma sv. „Hle 
počneš a porodíš syna…” dí anděl Gabriel svaté Panně při 
zvěstování  (  Lk  1,31-  33  ).  „Ten  bude  veliký  a  bude 
nazýván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho 
otce Davida. Navěky bude kralovat nad rodem Jákobovým 
a  jeho  království  nebude  konce”.  Na  Ježíše  přešel 
královský  titul  jeho  předka  Davida,  byl  očekávaným 
králem. Maria je tedy bezpochyby matkou Krále, Mesiáše. 
Již  v izraelských dějinách pak existoval  institut  Královny 
matky, kterou staří Izraelci označovali jako gebírá. Protože 
Ježíš  Kristus  je  králem  všehomíra  a  byl  dědicem 
izraelských  králů,  bez  potíží  můžeme  na  jeho  matku 
pohlížet  jako  na K r á l o v n u  M a t k u.  Má  totiž  podíl 
na královské  hodnosti  svého  syna.  Matce  Krále  tedy 
přísluší  vážnost  a  úcta  královny.  Církev  začala  poměrně 

brzy spatřovat tento obraz v několika biblických textech. Protože už raná církev vykládala Starý Zákon 
vzhledem k Novému Zákonu, tedy k Ježíši Kristu, vykládala duchovně také některé žalmy, mezi nimi 
zvlášť žalm 109/ 110: „Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici…”, v žalmu 44/ 45, v 10. verši 
pak slyšíme „Královské dcery se skvějí v tvých skvostech, královna ve zlatě z Offíru ti stojí po pravici…”. 
Biblické výklady vidí v tom postavu Ježíšovy matky, královny. Druhým obrazem, který byl v dějinách 
církve vykládán jak ekleziologicky, tedy ve vztahu k církvi, tak mariologicky – ke vztahu k Marii je text 
12. kapitoly knihy Zjevení: „A ukázalo se veliké znamení na nebi: žena oděná sluncem, s měsícem pod 
nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy.”  ( Zj 12,1 ). Maria je pro křesťany velmi silným obrazem 
toho, co pro ně Bůh připravil. Přijala Boží slovo do svého života s takovou otevřeností, že se stalo tělem, 
a přebývalo mezi námi. Označujeme - li ji jako královnu, pak vždy ve vztahu k jejímu Synu, který je 
naším Zachráncem, Vykupitelem, bratrem. Věříme - li, že nám připravil dary větší, než jsme s to si sami 
představit, dokonce sám sebe, ( Řím 8,32), proč bychom neměli věřit, že tím samým neobdařil také 
svou matku, která nejen naslouchala jeho slovu, ale která s ním žila 30 let v důvěrné blízkosti a která 
jej přijala a vyznala jako svého Pána a Spasitele. Kdo mohl mít z Ježíšova Vzkříšení větší radost než 
jeho matka, když viděla svého syna s jeho vzkříšeným tělem mezi živými? Viz krátký zpěv, který se 
v katolické církvi už od středověku zpívá ve velikonočním období : „Raduj se Královno nebeská, aleluja, 
z mrtvých vstal matko Ježíše, aleluja…”. Maria je zde obrazem církve, která se raduje z vítězství svého 
krále, kterému Bůh položil k nohám všechno… . Marii se dostalo výsadních milostí, které ji povyšují nad 
všechny  ostatní  bytosti,  stvořené  Bohem:  Neposkvrněné  Početí,  matka  Krále  všech  králů,  její 
nanebevzetí – proto ji právem nazýváme královnou. Ona nás chrání a oroduje za nás, kteří jsme tu na 
zemi, i za duše v očistci. 
        Už prvotní starokřesťanští církevní otcové nazývají Marii Matkou Krále a Matkou Pána. „Je- li Syn 
Králem” , říká sv. Atanáš, „žádá spravedlnost, aby jeho Matka byla ctěna a zdravena jako Královna”. 
Efezský koncil r. 431 po Kr. Boží Matku Marii popisuje jako vládkyni na královském trůně, jako tu, která 
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má  zvláštní  postavení  v  ekonomii  spásy.  Po  celý  středověk  veliké  osobnosti,  např.  sv.  Bernard, 
sv. Bonaventura,  sv.  Bernardin  Sienský,  sv.  Albert  Veliký,  sv.  Brigita  nazývají  P.  Marii  Královnou 
milosrdenství.  Podobně  i  další  osobnosti,  např.  opat  Guerrik,  kancléř  pařížské  university  Gerson, 
sv. Řehoř  VII,  opat  Rupert…  .  V  celých  dějinách  církve  najdeme  modlitby,  které  Marii  nazývají 
královnou, např. Zdrávas Královno, matko milosrdenství…, mariánské antifony v různých liturgických 
obdobích Modlitby církve Liturgie hodin (breviáře). Královská hodnost Marie je i součástí loretánských 
litanií a poslední desátek slavného růžence je věnován korunování P. Marie za královnu nebe a země. 
Křesťanské umění  navazovalo  na věrné vyjádření  víry  a  na přirozenou lidovou zbožnost.  Papežové 
uznávali lidovou zbožnost a často zdobili veřejně uctívané obrazy a sochy Matky Boží korunkou. 
        Sv. Otec Pius XII. vydal r. 1954 encykliku Ad caeli reginam, ve které vyhlásil P. Marii za Královnu a 
na závěr mariánského roku 1954 zavedl svátek Panna Maria Královna a to nejprve na poslední den 
měsíce května. Při úpravě liturgického kalendáře v r. 1969 bylo ustanoveno datum 22. srpna, aby tak 
logicky navazovalo na slavnost Nanebevzetí P. Marie dne 15. srpna.
        Připojme modlitbu sv. Alfonse Maria de Liguori, velikého opěvovatele P. Marie Královny : 

         Ó nejkrásnější Královno, neodvažujeme se žádat, abychom tě směli uvidět zaživa na  
zemi. Chceme však přijít do nebe, abychom tam na tebe hleděli. Ty nám to musíš vyprosit.

         Tak pevně věříme. Amen.
M. Val. 

Redakce farního listu přeje krásné prožití prázdninových měsíců a těší se na zajímavé příhody, které 
nám poskytnete k zveřejnění v následujících farních listech. 
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Slavení eucharistie
neděle   9.00 sv. Jan Nepomucký

11.00 Nejsvětější Trojice

pondělí   7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce

středa 17.30 Nejsvětější Trojice (s modlitbou večerních chval)

čtvrtek 17.30 sv. Jan Nepomucký (s modlitbou večerních chval 
a následnou adorací Nejsv. Svátostí Oltářní)

pátek 17.30 Nejsvětější Trojice (s následnou adorací Nejsv.Svátosti Oltářní)

sobota 17.30 sv. Jan Nepomucký 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 15 minut přede mší sv. nebo podle dohody

Spojení na kněze: P. Lohelius Klindera, ThD.,O.Praem. - mobil 602 390 845



ZÁŘÍ

NEJVZÁCNĚJŠÍ DAR

   V  tomto  roce,  kdy  jsme  si  v  rámci  eucharistického  kongresu  v  pražské  arcidiecézi 
připomněli sedmdesát let od komunisty napadené a omezené slavnosti Těla a Krve Páně v souvislosti se 
statečným postojem kardinála Berana, neopouštějme nevyčerpatelné téma eucharistie. Připomeňme si 
úryvek z Pastýřského listu, 8. prosince 1946, kde kardinál Beran píše: „Eucharistie a práce. Nepatrnou 
hláskou je „a”. Spojuje však neobsáhlé pojmy. Práce – vše veliké, krásné, vznešené a ušlechtilé v řádu 
přirozena. Eucharistie – zdroj vší velikosti, krásy a ušlechtilosti nadpřirozené. A ve spojení obou spočívá 
základ všeho dobra. Co je tělo bez duše, to je přirozeno bez nadpřirozena, to je práce bez Eucharistie”.

V  závěru  tohoto  měsíce  září  se  také znovu niterněji  spojíme se  svatým knížetem Václavem, 
patronem české země. I on chápal nesmírnost daru eucharistie, jak o tom svědčí legenda:

„Václav v době žní, vstávaje ještě za noci,  tajně vycházel 
do polí,  požínal pšenici,  nosil  ji  na ramenou do svého domu, 
zde  mlátil,  v  mlýncích  smílal  a  mouku  přesíval  a  (…)  pekl 
oplatky. Stejně tak s věrným služebníkem chvátal za nočního 
ticha  na  svou  vinici,  zde  česali  hrozny,  hustě  je  nakladli 
do putny, skrytě nosili do jeho světničky, tam lisovali víno v lisu 
a nalévali do džbánu, a to vše dělal proto, aby tak mohli kněží 
přinášet Pánu oběť spásy.” (Crescente fide)

Když někteří z Ježíšových posluchačů slyšeli, že by měli jíst 
jeho  tělo  a  pít  jeho  krev,  přišlo  jim  to natolik  absurdní,  že 
přestali být jeho učedníky. A Ježíš je v tu chvíli nazadržel, aby 
se jim omluvil, že to bylo jen přirovnání. Když Ježíš, který je 
pravda a mluví pravdu, při Poslední večeři  řekl:  „To je moje 
tělo, to je moje krev...”, opravdu tomu tak bylo. A při každé 
mši  slavené podle vzoru Poslední  večeře tomu tak je: chléb 
sice  vypadá  a  chutná  jako  chléb,  ale  je  to  Ježíšovo  tělo, 
narozené z Panny Marie, ukřižované a vzkříšené; víno voní a 
chutná  jako  víno,  ale  je  to  Ježíšova  krev,  prolitá  na  kříže 

za všechny na odpuštění hříchů.
Pro hlubší pochopení Kristových slov o těle a krvi podává P. Raniero Cantalamessa jedno důležité 

vysvětlení:  „Slovo „tělo” neznamená v  Písmě svatém jednu složku nebo jednu část  člověka,  která 
ve spojení s ostatními složkami, s duší a s duchem, tvoří člověka celého. Takto uvažujeme my, kteří 
jsme  dědici  řecké  kultury.  Tato  kultura  rozeznávala  u  člověka  tři  stadia:  tělo,  duši  a  ducha 
(trichotomismus).  V biblické řeči,  a tedy v řeči  Ježíšově a Pavlově,  znamená „tělo” celého člověka, 
pokud žije v těle, ve stavu tělesném a smrtelném. Jan používá ve svém evangeliu místo slova „sóma”, 
latinsky „corpus”, slovo „sarx“, latinsky „caro“ (doslova: „maso“(„nebudete-li jíst maso Syna čověka...“). 
Je jasné že tento výraz, který nalézáme v šesté kapitole evangelia, má tentýž význam jako v kapitole 
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první, kde se praví, že se „Slovo stalo tělem“, to je člověkem. „Tělo“ tedy značí celý život. Tím, že Ježíš 
ustanovil eucharistii, zanechal nám jako dar celý svůj život, od prvního okamžiku vtělení až do poslení 
chvíle,  se  vším,  co  ho  konkrétně  naplňoval:  s  mlčení,  potem,  námahami,  modlitbou,  zápasy, 
pokořováním...

Pak říká Ježíš také: to je má krev. Co přidává slovem „krev”, když nám dal ve své těle celý svůj 
život? Přidává smrt! Když nám daroval život, daruje nám také jeho nejcennější část, svou smrt. Výraz 
„krev” neznamená totiž v Písmě část těla, jen jednu část jedné části člověka. Značí událost: smrt. Je-li 
krev sídlem života (jak si tenkrát mysleli), je její „prolití” plastickým znamením smrti.  Protože miloval  
svoje, kteří byli ve světě, píše Jan, projevil jim lásku až do krajnosti (Jan 13,1). „Eucharistie je tajemství 
těla a krve Pána, a tedy jeho života a smrti.”

Autor tohoto výkladu neopomíjí doložit, jak je to s námi, kteří spolu s Kristem prožíváme mši 
svatou: „Co obětujeme my, když obětujeme ve mši s Ježíšem své tělo a svou krev? Také my obětujeme 
to,  co obětoval Ježíš:  život  a smrt.  Slovem „tělo” dáváme všechno, co tvoří  konkrétně život,  který 
vedeme v tomto těle: čas, zdraví, síly, schopnosti, city, a třeba i jen úsměv, tak drahocenný. Slovem 
„krev” vyjadřujeme, že i my obětujeme svou smrt. Ale ne nutně smrt konečnou, mučednictví pro Krista 
nebo pro bližní. Smrtí je všechno, co v nás už teď připravuje a předjímá smrt: pokoření, neúspěchy, 
nemoci, které nám znemožňují pohyb, omezení zaviněná věkem, zdravím, všechno, co nás „umrtvuje”. 
Když nás svatý Pavel vybízí, jak jsme slyšeli, pro milosrdenství Boží, abychom přinášeli v oběť „své 
tělo”, nemyslel slovem „tělo” pouze naše smysly a tělesné žádosti, nýbrž nás celé, duši i tělo; a dokonce 
především duši, vůli, rozum. Neboť pokračuje:  Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a  
obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé  (Řím 
12,2).

Tento výklad však ani v nejmenším neodhlíží od skutečné a podstatné přítomnosti Pána Ježíše 
v eucharistii  – ve způsobách chleba a vína, v každé z nich je plně přítomen ve své Božské i lidské 
přirozenosti.

K přijímání eucharistie tedy přistupujeme s velikou láskou, touhou a úctou jako ke skutečnému 
Božímu Synu. Každé gesto přijímání, ať už do úst nebo na ruku, ve stoje nebo v kleče, má tuto víru 
v Kristovu přítomnost vyjádřit. Také eucharistii uchovávané ve svatostánku nebo přinášeé nemocným 
náleží gesto lásky a úcty, kterým je pokleknutí.

Protože je v proměněném chlebě i po skončení mše skutečně přítomen Ježíš, velmi nám prospívá 
jakákoli  modlitba  před  svatostánkem  nebo  ještě  lépe  před  eucharistií  vystavenou  v  monstranci. 
Adorace, klanění, projev víry a důvěry je tichým přebýváním v Ježíšově přítomnosti, díváním se na něj.

Svatý  Václave,  děkujeme  Ti  za  ušlechtilý  příklad  eucharistické  úcty.  Tvá  moudrost  vyrůstala  
z bohabojného života zakořeněného v lásce ke svátostnému Spasiteli. Uč nás vnímat co nejvroucněji  
Jeho přítomnost v tajemné svátosti. Uč nás čerpat sílu z Jeho oběti, tím že budeme toužit po vlastním 
sebedarování Bohu i ve službě našim bližním. Vévodo české země, oroduj za nás!

P.L. 

září 2019     

1. NEDĚLE 22. neděle v mezidobí
3.   úterý Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
6. pátek První pátek v měsíci
7. sobota Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
8. NEDĚLE 23. neděle v mezidobí
9. pondělí Sv. Petra Klavera, kněze

Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
     12. čtvrtek Jména Panny Marie
     13. pátek Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
     14. sobota Svátek Povýšení svatého kříže
     15. NEDĚLE 24. neděle v mezidobí
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     16. pondělí Památka sv. Ludmily, mučednice
     17. úterý Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků

Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
19. čtvrtek Sv. Januária, biskupa a mučedníka
20. pátek Památka sv. Ondřeje Kim tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-

sanga a druhů, mučedníků
     21. sobota Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
     22. NEDĚLE 25. neděle v mezidobí
     23. pondělí Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
     26. čtvrtek Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
     27. pátek Památka sv. Vincence z Paula, kněze
     28. sobota Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, 

– hlavního patrona českého národa
     29. NEDĚLE 26. neděle v mezidobí
     30. pondělí Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Bohoslužby na Klamovce
Od pondělí 2. září budou pokračovat pravidelné bohoslužby v 7, 30 hod. v kapli Nane-

bevzetí Panny Marie na Klamovce.

Poutní slavnost sv. Václava
Poutní slavnost v kapli sv. Václava v Košířích bude v sobotu 28. září v 17,30 hod.

Biblické katecheze
Biblické katecheze budou na první a třetí sobotu v říjnu (5. a 19. října) po večerních 

bohoslužbách se zaměřením na výklad evangelia podle sv. Matouše.

Katecheze dětí
Od prvního říjnového čtvrtka (3. října)  jsou nabídnuty katecheze  skupiny dětí před-

školního  věku  od  15.30  hod.  a  skupiny dětí  nižších  tříd  školního  věku  od  16.00.hod. 
Podmínkou  je  přihlášení  minimálně  3  dětí  do  skupiny.  Rodiče  mohou  děti přihlásit 
u P. Lohela. 

      Apoštolát modlitby 
    Celosvětová síť modlitby s papežem

  Úmysly na září
Papežův úmysl k současné konkrétní situaci:

Bude oznámen sv. Otcem první zářijovou neděli.

Všeobecný úmysl

Ochrana moří a oceánů

 – aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů. 
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Národní úmysl

– Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost 
odhodlanosti i sebeovládání.

POZVÁNKA
Arcidiecézní charita Praha 

zve na 28. benefiční koncert, který se koná ve čtvrtek 31. října od 19 hod. 
ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 1. Slavnostní koncert se koná ke 100. výročí založení Arci-
diecézní charity. Vystoupí na něm řada našich populárních umělců (např. Lucie Bílá s Petrem Maláskem) 
a Symfonický orchestr hl. m. Prahy. Celý výtěžek ze vstupného podpoří Českou nemocnici v Ugandě.

Více informací o prodeji vstupenek na https://praha.charita.cz/akce/koncert/

ZPRÁVY Z FARNOSTI

NOVÝ FARNÍK
A  máme  nového  farníka!  Rodina  Aničky  a  Petra  Křížovských  se  dále 
rozrostla! Dne 5. července 2019 se jim narodil další syn – 

 Kryštof. 
Statný chlapec – váha 3 230 g, výška 51 cm! Rodičům i jeho sourozencům 
blahopřejeme,  novorozenci  přejeme  ochranu  Boží  a  jeho  Matky  Panny 
Marie!
Do naší farní rodiny bude Kryštof přijat při křtu sv. u sv. Jana Nep. 8. září 
t.r.

Životní jubileum 
 

V září  2019 oslaví vzácné životní jubileum naše obětavá a skromná farnice 
paní Anna Dobešová. 

Paní  Dobešová  převzala  po  smrti  manžela  některé  jeho  farní  aktivity  a  již  řadu  let  pečuje 
o údržbu,  úklid  a  chod  kaple  P.  Marie  Nanebevzaté  na  Klamovce.  Obětavě  každý  měsíc  pracuje 
na kolportaci Košířského farního listu, který vyzvedává v tiskárně a rozděluje do obou našich kostelů. 
Je to práce náročná časově i fyzicky, málokdo z farníků o ní ví a oceňuje ji. Jen dobrý Bůh ji zná a jeho 
odměna  bude jistě vysoká! 

A to je vlastně to nejcennější co můžeme paní Dobešové k jejímu krásnému jubileu přát: odměnu 
nejvyšší od našeho Pána, který je Nejvyšší!!MB

S velkým poděkováním
spolufarníci, návštěvníci našich kostelů v čele s naším duchovním správcem P. Loheliem O.Praem.
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Pouť v kapli Nanebevzetí Panny Marie na Klamovce - 2019

I  letos  se  ve  květinami  vkusně  vyzdobené  kapli  Nanebevzetí  P.  Marie  na  Klamovce  konala 
ve čtvrtek  15.  8.  poutní  slavnost  ke  cti  patronky  kaple.  Mši 
sv. celebroval  P. Lohelius, ministroval a lektoroval ing V. Funda. 
Poutníků (z naší farnosti i „cizáků”) bylo mnoho, prostory kaple 
i  malé  kruchty  byly  přeplněny!  Zdá  se,  že  účastníků  poutě 
nejen  neubývá,  ale  jejich  počet  vzrůstá!  Bohu  díky!  Stále 
máme zač děkovat a co prosit!

Naše  farnice  jako  obvykle  připravily  poutní  pohoštění, 
krátké setkání po bohoslužbě před kaplí bylo nejen drobnou  
společenskou událostí, ale dosvědčovalo i kulinářský um a obě-
tavost našich farnic. Bůh jim odplať za jejich službu stejně jako 
našim dvěma  dámám –  květinářkám a  farnici,  která  pečuje 
o úklid kapličky! 

Výlet farního společenství 10.8.-17.8.2019 – Dolní Žandov
A) Pohled organizátora – Petra Zborníka

Každý rok přemýšlíme o tom, kam bychom mohli společně vyrazit, kde jsme ještě nebyli a kde 
neznámá místa mohou být pro nás obohacující. Po loňském týdenním pobytu v Šafově se nám letos 
podařilo zajistit ubytování na faře v Dolním Žandově na Chebsku. Nikdo z nás toto místo neznal, takže 
jsme  vůbec  nevěděli,  do  čeho  vlastně  vůbec  jdeme.  Říkali  jsme  si:  je  to  stará  fara,  s plesnivými 
stěnami? Vůbec ne, ba naopak. Při příjezdu nás přivítali manžele Čverhovi, a ukázali nám vše potřebné. 

Fara  –  nebo-li  farní  penzion,  byl 
moderně  a  útulně  vybaven.  Venku 
bylo  krásné  posezení  u  studny  a 
zastřešení s grilem.

Jelikož  nás  bylo  kolem  21, 
od nejmenších  dětí  až  po  statné 
jinochy,  Fridrichovi,  Peterkovi, 
Zborníkovi,  Křížovský,  Vítek  B.  a 
Terka F., byl program připraven tak, 
aby  si  každý  mohl  přijít  na své. 
Celkově jsme hlavně podnikali výlety 
do okolí. V neděli jsme byli na hradě 
Lokti,  kde  jsme to  spojili  i  se  mší 
svatou  v kapli  hned  vedle  hradu. 
V ten  den  zde  zrovna  probíhaly 
hradní  slavnosti,  takže jsme shlédli 
historický  šerm,  rytířské  souboje, 

ochutnali místní pochutiny, pivo a nakonec jsme to zpestřili projížďkou na loďce přímo na řece Ohři. 
Večer byla příjemná teplota, takže jsme rozdělali gril a ugrilovali si pár klobásek, kousky masa a zapíjeli 
to místním pivem Chodovar. 

Další den v pondělí byly místní zámky a hrady zavřené, tak jsme vyrazili na výlet do přírodního 
parku na rašeliniště a bahenní sopky a odpoledne to zakončili výstupem na rozhlednu u Aše a turnajem 
v minigolfu. Počasí bylo v těchto dnech proměnlivé, pod mrakem až polojasno, ale teplotně kolem 23°C. 
V úterý jsme zanechali svá auta na faře a jeli vláčkem na výlet do Bečova nad Teplou. V Mariánských 
Lázních jsme museli přestoupit na soukromý vlak od společnosti GWT. Trať byla romantická, hodně 
tunelů a mostů.  V zámku Bečově nad Teplou bylo několik  prohlídkových okruhů,  ale  vesměs jsme 
všichni navštívili to nejvzácnější a to je relikviář sv.Maura. Bylo to pro každého z nás úžasný zážitek. 
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Ve  středu  jsme  opětovně  zanechali  svá  auta 
v Dolním Žandově a vydali se všichni na pěší výlet 
na místní vrchol Dyleň (940 m). Po zdolání tohoto 
vrcholu jsme se vydali na zeměpisný střed Evropy, 
který se nachází na hranicích s Bavorskem. Cestou 
tam i  zpět  jsme  sbírali  maliny,  borůvky,  většinou 
rovnou  do pusy  a  dokonce  i  několik  hub,  takže 
Veronika Z. mohla večer udělat smaženici. Celková 
trasa byla asi na 19 km, takže večer si dát jedno 
orosené,  bylo  velice  příjemné.  Ve  čtvrtek  byla 
slavnost  Nanebevzetí  Panny  Marie,  tak  jsme  se 
rozhodli, že navštívíme poutní místo Chlum sv.Máří, 
kde  v 10:00  hodin  byla  mše  svatá.  Po  krátkém 
občerstvení  poutníků  jsme  se  odebrali  do  zámku 
Kynžvart, na kolonádu v Mariánských Lázních a na zpívající fontánu. Večer jsme to zakončili opětovně 
grilem. V pátek jsme se vydali do Chebu, na hrad a do kostela sv.Mikuláše. Jelikož celý týden bylo 
počasí takové, že i přes jasné počasí nebylo možné jít na koupaliště, tak jsme tento den na odpoledne 
zvolili Aquapark ve Františkových lázní. Děti si to moc užily. V sobotu nás čekalo balení, uklízení a také 
návštěva  premonstrátského  Kláštera  v Teplé.  Děti  měli  prohlídku  s tajenkou,  kde  na  konci  dostali 
za správné vyluštění odměnu. Po té jsme měli v místě ještě společný oběd a pak rozloučení. 

Myslím, že se nám to povedlo a chtěl bych poděkovat své ženě Veronice Z. za výtečnou přípravu a 
vaření společných snídaní a večeří.  Kam pojedeme příště? To ještě nevíme, ale budeme rádi, když naše 
řady rozšíří i další rodiny.

Petr Zborník

B) Pohled účastnic zájezdu Benedikty+Veroniky Peterkových

V srpnu jsme společně vyrazili na týden na faru do Dolního Žandova v Karlovarském kraji. Neděli 
jsme strávili na Lokti, kde jsme významně zvedli účast na mši svaté. Na místním hradě zrovna probíhaly 
Slavnosti purkrabího Půty. Viděli jsme výcvik templářských rytířů, rytířský turnaj a ukázky letu dravců se 
sokolníky. Dozvěděli jsme se, jak se ve středověku stavělo. Za zmínku stojí i projížďka po řece Ohři.

Během pondělního výletu jsme se kochali krásou naší rozmanité přírody v rezervaci SOOS, kde se 
nachází množství „bahenních sopek“, rašeliniště a vývěry minerálních vod, které tento kraj proslavily.

V úterý jsme cestovali vláčkem do Bečova nad Teplou, kde je uložen relikviář svatého Maura, 
druhá nejvzácnější zlatnická památka naší země, hned po korunovačních klenotech.

Ve středu jsme podnikli výšlap na horu Dyleň (940 m n.m.) a ke středu Evropy. Putovali jsme 
většinou lesem a houbaři z našich řad byli velmi potěšeni krásnými nálezy přímo u cesty. 

Ve čtvrtek jsme se vydali na poutní mši svatou do Chlumu Svaté Maří, kde je kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a Maří Magdalény. Další naše kroky směřovaly na zámek Kynžvart s kabinetem kuriozit 
kancléře Metternicha. Nachází se tu třeba vlasy Napoleona, roh narvala, mamutí  kosti  a dokonce i 
egyptská mumie. Odtud jsme pokračovali do Mariánských Lázní, kde jsme si dali oplatky, napili jsme se 
z léčivých pramenů a slyšeli jsme Zpívající fontánu.

V pátek jsme objevovali krásy města Chebu s hradem, který vznikl ve 12. století, když původní 
objekt přestavěl na císařskou falc Fridrich Barbarossa. Tento typ architektury je jediný na našem území. 
Odpoledne jsme si zadováděli v Aquaforu ve Františkových Lázních.

Po večerech probíhala kloboučkiáda (turnaj  ve hře Kloboučku hop!).  Nejlepším kloboučkovým 
střelcem mezi  dospěláky  byl  Pavel  P.  a  mladší  kategorii  ovládl  šampion  Vašík  Z.  Dvakrát  jsme  si 
vychutnali dobroty na grilu.

Týden to byl velmi vydařený a všichni společně jsme si ho skvěle užili. Velký dík patří Verče a 
Petrovi Zborníkovým za výtečné vaření a super program.
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Této úžasné akce se zúčastnili: rodina Fridrichova a Peterkova, Lída a Vašík Zborníkovi s rodiči, 
Toník, Kristýnka a Kája Křížovští s tatínkem, Terka Fundová a samozřejmě nechyběl ani Vítek Bobysud.

Pro čtenáře farního listu sepsaly Benedikta a Veronika Peterkovy.

Oba pohledy, organizátora i účastnic se shodují, že zájezd byl velmi úspěšný a oba 
moc děkují Veronice Zborníkové za vzornou starost a přípravu společných snídaní a večeří! 

Takže i my děkujeme za příspěvky do FL a těšíme se na další zprávy ze života 
„Spolča“!

Redakce FL

VZPOMÍNKA NA PROBOŠTA 
P. JANA MÁRU O.CR. 

Dnešní článek bude ve znamení vzpomínky na probošta a kanovníka patera Jana Máru O. CR. 
U příležitosti  40.  výročí  jeho  jmenování  proboštem  Vyšehradské  kapituly  a  slavnostní  bohoslužby 
v "jeho" chrámu sv. Ludmily na pražských Vinohradech sloužené dne 13. 8. 2019. Věnujeme mu pár 
řádků už z důvodu, že byl členem řádu Křížovníků s červenou hvězdou, podobně jako i náš dlouholetý 
pan farář František Werner.

P. Jan Mára se narodil  14.  8. 1912 ve zbožné a početné 
rodině chudého rolníka v osadě Zlučín, v obci Radvánov u Milev-
ska, v Povltaví poblíž zámku Orlík v Českobudějovické diecézi. Vel-
mi  nadaný  chlapec  studoval  na  biskupském Jirsíkově  gymnáziu 
v Českých Budějovicích. Odtud v kvartě přešel do Prahy, do tzv. 
juvenátu v klášteře Křížovníků s červenou hvězdou a pokračoval 
ve studiu na prestižním Jiráskově gymnáziu v Resslově ulici, kde 
v r.  1931 s vyznamenáním maturoval.  Poté jako mladý křižovník 
s vynikajícím prospěchem studoval na Teologické fakultě UK. Dne 
27. 10. 1937 složil v křižovnickém kostele sv. Františka u Karlova 
mostu slavné řádové sliby a 13. 3. 1938 byl světícím biskupem 
Antonínem Eltschknerem  vysvěcen  na  kněze.  Jako  novokněz  si 

za své celoživotní heslo a motto svého působení zvolil slova apoštola Pavla z listu Římanům: „Nade 
všechno láska k bližnímu.” Již jako mladý kněz vynikal fenomenálním jazykovým nadáním – perfektní 
němčina, francouzština, angličtina a latina.

R. 1948 se stává administrátorem u sv. Jiří v Hloubětíně, v r. 1949 je jmenován ústředním ředite-
lem České katolické Charity. V této funkci setrval do ledna 1990. P. Mára zde aktivně pomáhá svým 
spolubratřím, i těm, kterým byl odejmut státní souhlas k duchovenské činnosti, řádovým sestrám, i těm, 
které byly v nemilosti v tehdejším režimu, intenzivně pečuje o alespoň minimální vydávání katolické 
literatury a tisku (vyšla  zde celá řada hodnotných publikací,  včetně ekumenického překladu Bible), 
zajišťuje rekreace a lázeňské pobyty kněžím a pod. Z jeho iniciativy navštívila r. 1984 Prahu a Brno 
sv. Matka Tereza z Kalkaty. Díky jeho enormnímu úsilí bylo v r. 1988 dosaženo povolení přijímání doros-
tu řádových sester, což velice ocenil kardinál Fr. Tomášek. 

Dne 26. 7. 1951 byl P. Mára v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě instalován coby 
nesídelní  kanovník zdejší  kapituly.  Od r. 1951 se stává arciděkanem u sv.  Ludmily v Praze – Vino-
hradech, kde prožil plných 40 let. V březnu r. 1974 byl tento chrám z důvodu výstavby metra A a ná-
sledné generální opravy uzavřen. Tehdejší úřady záměrně opravy v kostele neúnosně prodlužovaly a 
byly zde tendence přeměnit renovovaný chrám na koncertní síň. A právě díky neohrožené iniciativě a 
nezměrnému úsilí  P. Máry tomu bylo zabráněno a na Štědrý den 1984 byla slavnostně otevřena a 
předána bohoslužebným účelům alespoň jižní, již krásně renovovaná boční loď. Od té doby tento kostel 
a dominanta Vinohrad nepřetržitě slouží svému poslání. 

Dne 7. 7. 1989 byl P. Mára jmenován pražským arcibiskupem Františkem kardinálem Tomáškem 
proboštem Vyšehradské kapituly. Pan kardinál tehdy při této příležitosti pronesl: "P. Mára konal vždy jen 
dobro a rozdával lidskost a lásku". 
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V  září  1991  byl  P.  Mára  z  rozhodnutí  tehdejšího  pražského  arcibiskupa  Miloslava  Vlka 
od sv. Ludmily  odvolán a ustanoven farářem v křižovnickém kostele sv.  Františka u Karlova mostu, 
zároveň řádovým novicmistrem a posléze administrátorem u sv. Petra a Pavla Na Poříčí v Praze 1. Zde 
působil aktivně do r. 2000 do svých 87 let, kdy odešel na zasloužený odpočinek. Ve čtvrtek 5. ledna 
2012 v Charitním domově na Moravci v úctyhodném věku 99 let P. Mára umírá. Pohřben byl 14. 1. 2012 
na křižovnickém hřbitově v Praze - Hloubětíně. 

K jeho loajalitě k minulému režimu připojuji výrok z jeho úst: "My nemůžeme kalkulovat s časem 
– to je věc Boží Prozřetelnosti. My se MUSÍME SNAŽIT i v dané době a v této složité a krajně nepříznivé 
situaci SLOUŽIT VĚŘÍCÍM EUCHARISTIÍ, BOŽÍM SLOVEM A SVÁTOSTMI."

Toto  své  krédo  plnil  beze  zbytku,  s  velkým  nasazením,  obětavostí  a  s  hlubokým  sociálním 
cítěním…. 

M.Val.

Pramen: Michael Soukup: Vzpomínka na probošta Jana Máru O. CR., medailon z publikace 
Královský Vyšehrad IV., vydané Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v r. 2012.
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pondělí   7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce

středa 17.30 Nejsvětější Trojice (s modlitbou večerních chval)

čtvrtek 17.30 sv. Jan Nepomucký (s modlitbou večerních chval 
a následnou adorací Nejsv. Svátostí Oltářní)

pátek 17.30 Nejsvětější Trojice (s následnou adorací Nejsv.Svátosti Oltářní)

sobota 17.30 sv. Jan Nepomucký 
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ŘÍJEN

TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU
V tomto měsíci je modlitba Církve obohacena naléhavějším a horlivějším rozjímáním o tajem-

stvích posvátného růžence. Můžeme se modlit častěji společně nejen v kostele, ale také v rodinách. 
Vkládáme do této modlitby různé úmysly, mezi nimiž vyniká prosba za misie, které máme na srdci 
zvláště ve spojení s říjnovou misijní nedělí. 

Sv.  Jan  Pavel  II.  připojil  k  dřívějším patnácti  růžencovým tajemstvím pět  dalších  tajemství 
růžence světla. Úplně poslední z nich je zaměřeno k ustanovení Eucharistie. 

K tomuto tématu zaměříme následující úvahy v návaznosti na předchozí farní listy, kde jsme se 
ohlíželi za letošním eucharistickým kongresem v pražské arcidiecézi.

Kristův tajemný pokyn: „To konejte na mou památku“ nás nejprve povede k úvaze o dvojím 
smyslu eucharistické památky: jeden se týká Boha a druhý člověka. Druhá úvaha se bude věnovat 
souvislosti těchto slov s eucharistickým způsobem života.

„Nejprve tedy sledujme teologický smysl této památky, který spočívá v tom, že připomínáme 
Ježíše Otci, že vyzýváme Otce, aby si vzpomněl na to, co Ježíš pro nás vykonal, a z lásky k němu aby 
nám odpustil a prokázal nám dobrodiní. Jinými slovy, připomínáme Ježíše Otci, aby si Otec vzpomněl 
na nás.  J.  Jeremias  vyložil  takto  Ježíšova  slova:  „Konejte  to,  aby  si  Otec  na  mne  vzpomněl.“ 
Ve Starém zákoně volali židé k Bohu ve velkých zkouškách: „Pamatuj na Abraháma, našeho otce, 
pamatuj na Izáka, Jakuba.“ Jeden žalm praví:  Pamatuj, Hospodine, na Davida, na veškerou jeho 
starostlivost  (Ž 132,1).  Ale my, novozákonní  lid,  můžeme dnes volat k Bohu nekonečně účinněji, 

můžeme mu říci: Pamatuj na Ježíše, svého Syna, a na 
jeho oběť!  Příklad  nám v tom dává liturgie  Církve. 
Mešní eucharistické modlitby, a zejména čtvrtá, jsou 
jen  anamnézou,  to  znamená,  jen  připomínají  Otci 
Ježíše.  Vypravují  s úžasnou  prostoduchostí  ,  (  jako 
kdyby to Otec nevěděl!) , co řekl a udělal jeho Syn 
pro  nás,  když  byl  poslušný až  k  smrti...Když  přišla 
hodina, abys ho, Otče, oslavil, ukázal všechnu svou 
lásku  a  těm,  které  zanechával  ve  světě,  se  vydal 
do krajnosti.“  Také  slova  proměnění  znějí  jako 
vyprávění.  Vypravují  Otci  o tom, co Ježíš řekl,  když 

vzal chléb a rozlámal ho pro nás. Až když jsme zeširoka připomněli Otci Ježíše, prosíme Otce, aby se 
rozpomněl na nás: „A ještě, Bože, prosíme: Pamatuj na všechny, za které ti tuto oběť přinášíme, na 
všechen svůj lid.“

Ve  smyslu  antropologickém  neboli  existenčním  záleží  eucharistická  památka  v  tom,  že 
připomínáme Ježíše ne už Otci, ale sobě samým, vzpomínáme na něho.  Po mnoho století pronášel 
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kněz po proměnění  jako první  slovo:  „Unde et  memores“:  „Proto  na památku požehnané smrti, 
slavného vzkříšení a nanebevstoupení tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, obětujeme, Bože, ke 
tvé slávě my, tvoji služebníci...“(I. Eucharistická modlitba – římský kánon). Musíme znovu zhodnotit 
nesmírný duchovní potenciál obsažený v této vzpomínce na Ježíše. Vzpomínka na Ježíše musí být 
naší radostí  a naší silou při  tomto pozemském putování.  “Vzpomínko sladká, Ježíše,  slast srdcím 
skýtáš nejvyšší,“ zpívá jeden starobylý liturgický hymnus odvozovaný od svatého Bernarda. (Hymnus 
Dulcis Jesu memoria v ranních chválách o svátku Proměnění Páně).  Musíme umět říkat Ježíši to, co 
říkal  Izaiáš Bohu ve Starém zákoně:  Naše duše touží po tvém jménu, chce si připomínat tebe  (Iz 
26,8). Když se nám totiž vybaví tato vzpomínka, má moc prostoupit celý náš vnitřní svět a zaměřit ho 
na předmět vzpomínky, zejména není-li tímto předmětem věc, nýbrž osoba, a to osoba milovaná. 
Když si maminka vzpomene na své nemluvně, které přivedla před několika dn    y na svět a které 
nechala doma, všechny její myšlenky letí k jejímu tvorečkovi, její mateřské srdce se rozbuší v návalu 
něhy a oči jí zvlhnou. Tak je tomu, způsobem mnohem duchovnějším, i u svatých, když pomyslí na 
Boha. Jeden žalm praví: Kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe  
myslet... ve stínu tvých křídel jásám“ (Ž 63,7). (R. Cantalamessa: Eucharistie – naše posvěcení)

Přikročme  nyní  ke  druhé  úvaze  o  souvislosti  Kristových  slov:  To  čiňte  na  mou  památku 
s eucharistickým způsobem života. 

Ježíš řekl při poslední večeři dvakrát: „Toto konejte“! Řekl to nejprve poté, co svým učedníkům 
podal k jídlu své tělo a krev. Řekl to podruhé, když jim umyl nohy. Vyslyšet tento jeho příkaz, konat 
to, co on si přál, znamená samozřejmě slavit mši svatou. Znamená to ale také svým životem žít a 
naplňovat to, co mše znamená. 

Při bohoslužbě v kostele se používá chléb náš vezdejší, každodenní chléb: Také to, co konáme 
ve všední den, můžeme žit jako Boho-službu, službu Bohu. Při mši se chléb a víno obětují v modlitbě 
chvály: Své každodenní záležitosti můžeme pojmout jako obětní dar pro našeho Boha a chválit v nich 
jeho jméno. Proměněný chléb se ve mši láme a rozdává: Každý den můžeme my lámat svůj život 
do množství povinností a nejrůznějších vztahů. Eucharistie do nás vlévá Boží lásku: touto láskou, 
kterou ve svatém přijímání  dostáváme, můžeme mít  my rádi  lidi  okolo nás.  V eucharistii  Kristus 
zůstává přítomen i po skončení mše: Každý den můžeme mít radost, že ti, kdo se potkávají s námi, 
mohou se skrze nás setkat s Ježíšem.

Ke svatému přijímání přicházíme vždy jako chudí, kteří si nemohou nic zasloužit, a které Bůh 
přesto sytí eucharistickým chlebem. Eucharistický způsob života je, že my s podobnou velkorysostí, 
jakou má Bůh k nám, přistupujeme k těm, kdo se nám nijak nemohou odvděčit, kdo jsou potřební, 
anebo otravní či chudí.

V obřadech ke kněžskému svěcení je výzva: „Buď si vědom toho, co konáš při liturgii, a také 
podle toho žij; svůj život připodobňuj tajemství Kristova kříže.“

P.L.
   

říjen 2019     

1.  úterý Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve
2.  středa Památka svatých andělů strážných
4.  pátek Památka sv. Františka z Assisi

– první pátek v měsíci
6. NEDĚLE 27. neděle v mezidobí
7. pondělí Památka Panny Marie Růžencové
9. středa Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučeníků

Sv. Jana Leonardiho, kněze
10. čtvrtek Sv. Gereona a druhů mučedníků
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11. pátek Sv. Jana XXIII., papeže
12. sobota Sv. Radima, biskupa
13. NEDĚLE 28. neděle v mezidobí
14. pondělí Sv. Kalista I., papeže a mučedníka

Sv. Markéty Marie Alacoque, panny
15. úterý Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve
16. středa Sv. Hedviky, řeholnice
17. čtvrtek Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18. pátek Svátek sv. Lukáše, evangelisty
19. sobota Sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese, kněží, a druhů 

mučedníků
Sv. Pavla od Kříže, kněze

20. NEDĚLE 29. neděle v mezidobí
21. pondělí Bl. Karla Rakouského
22. úterý Sv. Jana Pavla II., papeže
23. středa Sv. Jana Kapistránského, kněze
24. čtvrtek Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
27.NEDĚLE VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
28. pondělí Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
31. čtvrtek Sv. Wolfganga, biskupa

Biblické katecheze
Biblické katecheze  budou  v sobotu 6.  a 19.  října ve  farním sále u sv.  Jana Nepomuckého 
po večerních bohoslužbách. Tématicky budou zaměřeny na evangelium sv. Matouše.

Setkání farní rady
Setkání farní rady bude v pátek 11. října.

Úklid kostela sv. Jana Nepomuckého
Radostná příležitost k protažení kostry a svalů bude poskytnuta při a jeho okolí v sobotu 9. listo-
padu od 8.00 hod. Srdečné jsou zvány pokud možno mladší ročníky farníků. 

      Apoštolát modlitby 
    Celosvětová síť modlitby s papežem

  Úmysly na říjen
Papežův úmysl k současné konkrétní situaci:
Bude oznámen sv. Otcem první říjnovou neděli.
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Evangelizační úmysl
Misijní jaro církve
– aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.

Národní úmysl

– Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že 
Bůh stačí pro naplnění života.

Odešel skaut Miloš Blažek – Merkur

Dne 10.  září  2019 zemřel  náhle Miloš Blažek – Merkur  ve věku 93 let.  Celý život  věnoval 
výchově mládeže v duchu skautingu spojeného s náboženskou výchovou.

Skautský slib složil na svátek sv. Václava v r. 1938. Po válce byl vůdcem 318. oddílu, řada jehož 
členů byla košířskými farníky. Proto občas chodil na mši sv. ke sv. Janu Nepomuckému. V té době 
také studoval dějepis a zeměpis, tyto obory později dostudoval a stal se učitelem ve Stodůlkách.

        Po  zrušení  Junáka  (to  je  název  pro  české  skauty)  skautoval 
ilegálně  s menšími  skupinkami  hochů,  často  chodili  po  slovenských 
horách.
        Tuto  činnost  zjistila  také  komunistická  STB.  Miloš  Blažek  byl 
za šíření  skautingu  v lednu  1959  zatčen.  Po dvou  měsících 
ve vyšetřovací  vazbě  v Ruzyni  byl  odsouzen  k  4,5  roku  vězení 
za podvracení  republiky.  V květnu  1960  byl  na  základě  amnestie 
prezidenta republiky propuštěn. 
        V době Pražského jara 1968 byl aktivní v křesťanském skautském 
středisku  Maják  a  pracoval  i  jako  instruktor  lesních  škol,  sloužících 
k výchově skautských vůdců, zejména křesťanské lesní školy na Červe-
ném Hrádku, které se zúčastnilo i mnoho kněží a bohoslovců. V době 
komunistické „normalizace”, tj. v letech 1970-1989 spolupracoval s ně-
kolika oddíly vedenými jako turistické oddíly.
        Po  listopadu  1989,  kdy  byla  opět  obnovena  činnost  skautské 

organizace, pomáhal obnovit činnost střediska Maják a stává se aktivním členem Ústřední duchovní 
rady. Veškerý volný čas věnoval organizaci a vedení lesních škol, zejména Ekumenické lesní školy. 
Prosazoval, aby se lesní školy neredukovaly jen na čistě praktické disciplíny bez duchovního rozměru.

V roce 2003 obdržel nejvyšší skautské vyznamenání – Řád stříbrného vlka, posléze se stal 
seniorem Sboru nositelů ŘSV. Téměř do samého konce života byl aktivním skautem a neúnavným 
skautským vzdělavatelem.

Miloš Blažek byl oceněn i vyznamenáním církevním. Dne 28. září 2017 při tradiční Národní 
svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi převzal z rukou kardinála Duky Papežský rytířský řád sv. Ře-
hoře Velikého, který mu udělil papež František. 

S Merkurem jsme se rozloučili při mši sv. u sv. Ignáce ve čtvrtek 19. září. Celebrantem (s hoj-
nou asistencí) byl Otec biskup František Radkovský. Po církevním obřadu, při krátkém zastavení rakve 
se zesnulým v chrámových dveřích,  zatroubil  jeho v posledních letech blízký spolupracovník skaut 
Václav Dráb, skautskou „večerku“ . Se zesnulým bratrem se tak rozloučil jménem celé skautské obce. 

R.I.P.
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Zápis ze setkání farní rady (VSPKK) v pátek 13. 9.2019

Přítomní: S. Hojek, V. Funda, P. Zborník a P. Lohel

1) Opravy varhan:

   A) druhá etapa v kostele Nejsvětější Trojice má být dokončena do konce roku 2019

   V. Bobysud zajistil příspěvky z Magistrátu a z Městské č. Prahy 5. Podaná je také žádost na svépo-
   mocný fond AP. Varhany jsou nyní naprosto demontovány.

   B) varhany v kostele sv. Jana Nepomuckého jsou p. Valou podrobeny ošetření. Práce na tomto díle 
potrvá do konce září 2019.

2) Parkoviště u kostela Nejsvětější Trojice
   Parkoviště u kostela Nejsvětější Trojice bude v týdnu přístupné na třech parkovacích místech:
31, 36 a 37. „Zvednutí závory zajistí služba na vrátnici. V sobotu a v neděli bude možné zvednout 
závoru pouze elektronicky z mobilu P. Lohela – 602 390 845. Stačí, když bude telefonicky kontak-
tován, aby tuto akci provedl odkudkoliv. 

3) P. Zborník slíbil, že zajistí panel pro tiskoviny u vchodu do kostela sv. Jana Nepomuckého místo 
lavice, na níž se dosud tyto texty hromadí.

4) P. Zborník zajistil pro zájemce další kopie textu: Objasnění některých pravd víry. Budou do-
stupné na místě, kde bývá farní list.

5) Byl stanoven termín podzimního generálního úklidu kostela sv. Jana Nepomuckého a 
jeho okolí na 9. října v 8.00 hod.

6) P. Lohel domluví s bratrem jáhnem Ing. Pavlem Karlem Mráčkem D.h.c. termín ad-
ventní rekolekce.

7) Adventní  koncert Cibulačky by si P. Lohel přál koncipovat v adventním duchu s náležitým 
obsahem. Bude o tom informovat paní B. Jobovou.

8) Zajištění střechy kostela sv. Jana Nep. před zatékáním si vzal na starost P. Zborník.
Zapsal: P. Lohelius

NA NEDĚLI 13. ŘÍJNA  VYHLAŠUJEME MIMOŘÁDNOU SBÍRKU NA DOFINANCOVÁNÍ OPRAVY 
VARHAN. FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JE MOŽNÉ VĚNOVAT BUĎ BĚHEM BOHOSLUŽBY NEBO 

NA ÚČET FARNOSTI.  
DÍKY ZA VELKORYSOU ÚČAST. 
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
KŘTINY

V neděli 8. září 2019 byl v kostele sv. Jana Nepomuckého v Košířích pokřtěn
 Kryštof Křížovský, nar. 5. 7. 2019 (viz zářijové číslo KFL) . 

Slavnosti se zúčastnila velká řada mladých rodin s malými dětmi, mše sv. v 9 hod. byla opravdu 
„dětská”! Křtitel P. Lohelius měl promluvu, které zřejmě malý Kryštof pozorně naslouchal – neozval se 
žádný nesouhlasný křik ani při lití svěcené vody na hlavičku novokřtěnce! 

Naše farní společenství srdečně blahopřeje rodičům k narození 4. (slovy – čtvrtého) dítěte a 
přeje jim hodně radosti z početné rodiny a úspěch ve výchově jejich malého stádečka! 

Dobrý Bůh celé rodině žehnej a pomáhej jí ve všech životních situacích! 
O to prosí celé košířské farní společenství M

B

Panna Maria z exilu – pěší pouť do Hájku
Člověk neustále hledá možnosti, způsoby, jak prohloubit svoji víru, jak občerstvit svoji duši, aby se 
mohla opětovně nadechnout a rozhořet svoje srdce pro našeho Pána. Jedna z možností, které mne 
osobně obohacují, jsou poutní cesty, konkrétně poutní cesta do Hájku a rád bych se s Vámi podělil 
o zážitek, který jsem mohl nedávno prožít. 
Poutní  místo  Hájek  je  nedaleko  Prahy  (kousek  za  Hostivicemi)  a  stojí  zde  klášter  řádu  bratří 
Františkánů, který v sobě ukrývá nejstarší loretánskou stavbu v Čechách. Nechci tady sepisovat celou 

historii,  každý  si  to  může  přečíst  na  webových 
stránkách www.poutnicestahajek.cz. Ale každý rok se 
zde konají poutě k svátku narození Panny Marie a pěší 
pouť,  která  začíná  z Dlabačova  (kousek 
od Strahovského kláštera) až k poutnímu místu Hájek. 
Lemuje ji 20 kaplí, z toho 12 jich fyzicky stojí, ostatní 
jsou zbořené  /nebo se  jedná o jejich obnovení.  Ale 
nyní zpět.
Je sobota 7.  9.  2019, budík mi zvoní  v 6:30 hodin, 
nechce se mi moc vstávat, je sychravo. Nakonec se 
přemůžu,  zabalím  pár  věci  a  jdu  ke  klášteru 
 Boromejek v Řepích,  kde jsem se přidal  k ostatním 
poutníkům, kteří z Dlabačova vyráželi již v 5:30 hodin. 
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V průvodu neseme kříž a jdeme přes Hostivici – Sadová, kde se postupně přidávají další poutníci. 
Od Litovické tvrze se k nám přidala hudební skupina, která nás dál doprovázela barokními zpěvy. 
U 18. kaple na nás čekala nosítka se soškou Panny Marie z exilu, jak nám řekl bratr Eliáš a pověděl 
nám tento příběh.   
V roce 1950 statní moc zabrala klášter a františkáni ho museli narychlo opustit. Když vojáci vyklízeli 
věci z kláštera, zastavili se pak naproti v hospodě. Aby s těmi krámy, jak říkali, neměli tolik práce při 
vykládce, řekli místní hospodské, paní Hamouzové, zda by si nechtěla něco vzít. Nakoukla do auta a 
vzala sošku Panny Marie s Ježíškem v náruči. Postavila ji na stůl do pokoje nad hospodou, kde měla 
malý byt. Svým dětem a vnoučatům pak říkala, že až se jednou vrátí františkáni do Hájku, tak jim tu 
sochu  prosím  předejte.  Po  dlouhých  čtyřiceti  letech  skutečně  přišla  vnoučata  paní  Hamouzové 
do kláštera a sošku Panny Marie s Ježíškem předali bratřím františkánům. Od té doby, kdy se konají 
pěší poutě, se od 18. kaple nosí soška Panny Marie s Ježíškem v čele průvodu. U brány kláštera nás 
přivítal bratr Jan a pak byla v prostranství kláštera sloužena slavnostní mše svatá. Hlavní celebrant 
byl o.Vojtěch Kodet. Jak je to u nás křesťanů zvykem, po krásném duchovním zážitku musí přijít i 
dobré posilnění, takže nechybělo občerstvení, venkovní posezení, popovídání a mnoho dalšího. Příští 
rok  bude mít  poutní  cesta  do Hájku  300.  výročí,  očekává se  hojná účast.  Informace jsou vždy 
zveřejňovány na výše uvedených webových stránkách. 
Pro  mne  osobně  to  byl  velice  hluboký  zážitek  a  určitě  se  opětovně  rád  zúčastním  pěší  poutě 
do Hájku. 

 Petr Zborník 

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ, POUTĚ 

   V měsíci říjnu slavíme svátek Andělů strážných.
Jaké jsou to bytosti a jak je slavíme poutěmi, o tom vypráví následující článek. Bůh nám dal každému 
při jeho křtu anděla, aby nás střežil a vychovával. Andělé jsou s námi, přítomní v každém okamžiku 
našeho života, přispívají nám, vedou nás po cestě ke spáse a k věčnému životu. Víra v ně má oporu 
v Bibli,  v učení církevních Otců a v učení Církve, v katechismu, z něhož citujeme: Od dětství  až 
k hodině smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich přímluvou. Každý věřící má u sebe 
anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu. Křesťanský život má již zde na zemi ve víře 
podíl na blaženém společenství andělů a lidí sjednocených v Bohu / KKC 336/. Tento článek vyplývá 
také z Ježíšových slov, týkající se dětí: "Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského 
Otce" / Mt 18,10/ a ze slov sv. Basila Velikého. Také v YOOCAT, katechismu pro mladé /55/ čteme : 
Každý člověk dostává od Boha svého anděla. Na otázku kdo jsou andělé strážní, najdeme odpověď 
v Kompendiu  KKC 60:  Jsou  to  čistě  duchovní,  netělesní  tvorové,  neviditelní,  nesmrtelní,  jsou  to 
osobní  bytosti  vybavené rozumem a vůlí.  Přesto,  jak nás  poučuje  Bible,  k  některým konkrétním 
úkolům brali na sebe viditelnou, lidskou podobu. Mezi nejznámější zážitky s andělem patřilo Petrovo 
vyvedení ze  žaláře, sv. Františce Římské byl anděl strážný rádcem, láskyplným přítelem i přísným 
kárcem. Sv. Kateřinu Laboure anděl v podobě dítěte budil a vedl na setkání s Pannou Marií. V knize 
Exodus čteme jak praví Hospodin Mojžíši: Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě 
a přivedl  tě na místo,  které jsem určil.  Cti  ho  a poslouchej  jeho hlas.  Anděl  strážný doprovázel 
proroka Eliáše a vzkazuje Boží poselství. Také kniha Job tvrdí, že přímluva andělů má u Boha velkou 
moc. A konečně známá scéna ze Skutků apoštolských, kde anděl strážný radí Filipovi, jakou cestou se 
má vydat. 
     Nejstarší svědectví úcty k andělům strážným se dochovalo z IX. stol. V liturgii byla úcta k nim 
nejprve spojována se svátkem sv. archanděla Michaela. Zvyk zasvěcovat andělům strážným zvláštní 
svátek se začal šířit  v XV. stol. ve Španělsku. Papežem Lvem X. byl potvrzen r. 1518. Od r. 1608 
na žádost Ferdinanda II. byl Pavlem V. povolen slavit na habsburském území a Klement X. v r. 1670 
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svátek rozšířil pro celou Církev. Stanovil pro něj datum 2. října, které platí dodnes. Papežové Pius IX., 
Pius XI.,  Pius XII., sv. Jan XXIII., i Pavel VI. byli velkými ctiteli andělů strážných. 
     Poutě k andělům strážným se konají obvykle v první neděli v září. Nejznámější je v kapli Anděla 
Strážce,  dominantě  města  Sušice.  Je  to  raně  barokní  stavba,  založená  kvardiánem  kapucínů 
Ladislavem z Bíliny r. 1682. Areál má oblíbenou dispozici poutních míst s ústřední svatyní, kterou 
obklopují ambity s vnitřními arkádami. R. 1882 k příležitosti 200 let založení papež Lev XIII. udělil 
týdenní odpustky pro toto poutní místo, hojně navštěvované. Podle záznamů přišlo sem v r. 1908 
kolem 10 000 lidí. Poutě se konaly nepřetržitě i za komunistického režimu. Další kaple Anděla Strážce 
je na lesnatém kopci nad Volyní. V Kostelci nad Černými lesy ve středních Čechách je velký chrám 
zasvěcený Andělům strážným, o poutní místo se ale nejedná. Zato na Moravě je krásné poutní místo 
Stražisko,  obec  Suchdol  u Prostějova,  kostel  sv.  Andělů  strážných,  významná  barokní  kulturní 
památka ČR. Založena premonstráty v r. 1728. Dodnes se tam konají hojné poutě. Další kaple Andělů 
strážných je v Děčíně - Žleb a kostel Andělů strážných v Krasíkově. 
     Anděl strážný je náš STÁLÝ PŘÍTEL, velikým vzorem, milující Boha a proto poslušně a svědomitě 
plní úkol starat se o nás, je i náš POMOCNÍK 
provází nás celým životem. Je OSOBNÍ STRÁŽCE, ví o našich starostech, denně se bije s andělem 
Zla, vytahuje nás z nebezpečí, v pokušení bojuje s námi. Všechny naše kroky směřuje správným 
směrem k Bohu, je tu,  aby s námi Ho oslavoval.  Děje se tak zejména při  liturgické bohoslužbě. 
V čl. 335 KKC se uvádí : Církev se spojuje v liturgii s anděly, aby se tak 3x klaněla sv. Bohu. 

Anděle Boží strážce můj, rač vždycky být ochránce můj! 

M.Val. 
Pramen: Jan Chlumský: Životopisy svatých, Wikipedie, G. Hubert: Můj anděl půjde před Tebou. 
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Bohoslužby v košířské farnosti: 
Slavení eucharistie
neděle   9.00 sv. Jan Nepomucký

11.00 Nejsvětější Trojice

pondělí   7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce

středa 17.30 Nejsvětější Trojice (s modlitbou večerních chval)

čtvrtek 17.30 sv. Jan Nepomucký (s modlitbou večerních chval 
a následnou adorací Nejsv. Svátostí Oltářní)

pátek 17.30 Nejsvětější Trojice (s následnou adorací Nejsv.Svátosti Oltářní)

sobota 17.30 sv. Jan Nepomucký 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 15 minut přede mší sv. nebo podle dohody

Spojení na kněze: P. Lohelius Klindera, ThD.,O.Praem. - mobil 602 390 845



LISTOPAD

K CÍLI
Kratičký  titulek  listopadového  úvodníku  pro  farní  list  je  inspirován  názvem ulice,  která  vede 

na nebušický hřbitov, kde jsou pohřbeni strahovští řeholní kanovníci. Na Památku Všech věrných zemře-
lých tam každoročně v odpoledních hodinách bývá zádušní mše sv. ve hřbitovní kapli.

Z hlediska pozemského života jsou už v cíli ti, kteří k němu směřovali celoživotní rostoucí cestou 
lásky. Tato Božská ctnost se má rozvíjet. Nesmí ustrnout a zakrnět. Každý člověk je pozván na tuto 
cestu, která by bez cíle neměla smysl. Nelze někoho v útrapách tohoto života utěšovat ujišťováním, že 
ho Bůh miluje, a zároveň tento cíl zamlčet nebo vyloučit. Per crucem ad lucem – křížem ke světlu. 
Naším cílem je Boží dobrota.

O  tomto  bytostném  zaměření  křesťanů 
svědčí starokřesťanský List Diognetovi: „Křesťané 
se neliší  od ostatních lidí ani původem, ani řečí, 
ani  způsobem  života.  Nemají  vlastní  města, 
nemluví  zvláštní  řečí,  nežijí  odlišným způsobem. 
V odívání a jídle se přizpůsobují domácím zvykům. 
Co  se  týče  života,  dávají  neuvěřitelný  příklad 
vzorného života. Mají vlastní vlast, avšak žijí jako 
cizinci.  Cizina  je  jim  vlastí  a  vlast  cizinou.  Žijí 
na zemi, bydlí však v nebi. Prostě řečeno: Jako je 
duše v těle, tak jsou křesťané ve světě. Duše dlí 
v těle, avšak není z těla. Křesťané bydlí ve světě, 

a nejsou ze světa.” (List Diognetovi, 5-6) 
Slavnost Všech svatých a následující listopadové dušičkové dny  můžeme spojit s poslední úvahou 

o eucharistii, která má spojitost s věčným životem. 
Eucharistie je nám dána jako nejspolehlivější Cesta k Cíli. Je nazývána „lékem nesmrtelnosti”. V ní 

je přítomen Pán Ježíš, který je Cesta, opravdu, skutečně a podstatně, jak už bylo uvedeno v před-
chozích úvahách. On je Cílem, který zatím zakoušíme ve svátostné podobě. Je zároveň Cílem, kterého 
máme dosáhnout v blaženém patření v nebi. 

K  této  skutečnosti  poznamenává  papež  Benedikt  XVI.:  „Svátosti  jsou  skutečností,  která  patří 
k církvi putující v čase až k plnému zjevení vítězství zmrtvýchvstalého Krista. Taktéž ale platí, že zvláště 
v  eucharistické liturgii  máme možnost  již  předem zakoušet  eschatologické završení,  k  němuž kráčí 
každý člověk a celé stvoření. I když je pravda, že jsme všichni ještě na cestě k naplnění své naděje, nic 
to neubírá na faktu, že vše, co nám Bůh dal, nachází své naplnění v Panně Marii, Matce Boží a Matce 
naší. Maria z Nazaretu, ikona rodící se církve, je vzorem toho, jak by měl každý přijímat dar, jímž se 
Ježíš dává v eucharistii.

„Když Ježíš při Poslední večeří podal svým učedníkům kalich se svou krví, řekl jim také, že už 
nebude pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží království. My při každé mši po proměňování voláme: 
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„Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme.” Každé slavení eucharistie 
nás  připravuje  na  věčnou  hostinu  v  nebeském  království,  o  níž  Ježíš  tak  často  hovořil  ve  svých 
podobenstvích.

Eucharistie nás učí, že Boží blízkost a lásku, kterou nyní můžeme vnímat jen pomocí symbolů a 
znamení, jednou zažijeme tváří v tvář. To je křesťanská naděje, to je zdroj naší vytrvalosti a houžev-
natosti. Jestliže chodíme na mši a věříme, že kdo jí Kristovo tělo a pije jeho krev, má život věčný, pak 
se na správnou příčku hodnot a prožívání dostávají naše osobní i rodinné radosti a starosti, ale i poli-
tické či ekologické problémy soudobého světa.

To proto, že v eucharistii jsou chléb a víno zcela proniknuty Boží mocí, takže jsou tělem a krví 
Krista. A my věříme a očekáváme, že až Kristus znovu přijde, bude „všechno ve všem”. To znamená, že 
podobným způsobem jako eucharistii pronikne a promění všechno stvoření a každého člověka. Tento 
viditelný svět je dočasný a všechno pomíjí. Ale Ježíš Kristus, který za nás dal své tělo a prolil krev, je 
věčný.” (Texty určené pro eucharistickou katechezi ve farnostech od Dr. Radka Tichého)

R. Cantalamessa končí svou knihu Eucharistie – naše posvěcení eschatologickou úvahou o eucha-
ristii na základě slov žalmu: „Do domu Hospodinova půjdeme s radostí”. Okusme krásu této meditace.

„Čekání  na  Kristův  příchod  nemá  žádnou  negativní  pohnutku,  kterou  by  mohla  být  nechuť 
ke světu a k životu. Má pohnutku svrchovaně pozitivní, totiž touhu po pravém životě, do kterého nás 
Ježíš  svým příchodem uvede.  Církevní  liturgie  vždycky  nazývala  den  setkání  Pána  s  jeho  svatými 
„narozením” (dies natalis). Ježíš mluví o „porodu” (srov. Jan 16,21). A opravdu to bude vypadat, jako 
bychom vyšli z temného lůna tohoto viditelného světa a přenesli se do světla dokonalé pravdy.

Proto  nejde  o  zprávu  smutnou,  a  tím  méně  obáváníhodnou,  nýbrž  o  zprávu  radostnou  a 
nadějeplnou. V hebrejském žaltáři je skupina takzvaných „stupňových žalmů” neboli „siónských písní”. 
Byly  to  žalmy,  které  zpívali  izraelští  poutníci,  když  „vystupovali”  na  své  pouti  k  svatému  Městu 
Jeruzalému.  Jeden z nich  začíná  takto:  Zaradoval  jsem se,  když  mi  řekli:  „Do domu Hospodinova 
půjdeme” (Ž 122,1). tyto stupňové žalmy zívají nyní ti, kdo v církvi putují k nebeskému Jeruzalému. 
Jsou to naše žalmy. Svatý Augustin vykládal počáteční slova tohoto žalmu a říkal svým posluchačům: 
„Pomyslete, bratři, co se stává, když se lidu oznámí svátek mučedníků nebo když se určí nějaké svaté 
místo, kde by s ve stanovený den shromáždil a slavil tam svátek. Jak jsou všichni nadšení a navzájem 
se povzbuzují: Pojďme, pojďme! Zeptáte-li se jich: ale kam máme jít? Odpovědí: tam, na ono místo, 
kdo oné svatyně! Takto hovoří mezi sebou a pobízejí takřka jeden druhého. Jsou spolu jako jediný 
plamen. Vyšlehl z toho, který svou řečí předává jiným oheň, jímž sám hoří, a všechny táhne na ono 
svaté místo. Jestliže tedy čistá láska dokáže přenést věřící do hmotné svatyně, oč vznešenější láska 
bude  povznášet  do  nebe  srdce  toho,  kdo  žije  svorně  s  bratrem a  může  si  s  ním říci:  Do  domu 
Hospodinova půjdeme? Nuž, běžme! Běžme, protože půjdeme do Hospodinova domu, běžme, protože 
takový běh neunavuje, protože dospějeme k cíli, kde už nebude únavy. Běžme do Pánova domu a naše 
duše ať se zaraduje s těmi kdo nám opakují tato slova. Oni spatřili před námi vlast a zdálky volají 
na nás, kteří je následujeme: Půjdeme do domu Hospodinova! Kráčejte, běžte! Viděli to apoštolové a 
řekli nám: Běžte, pospěšte, pojďte za námi! Do domu Hospodinova půjdeme!”

Tohoto běhu se neúčastníme tělesnými  kroky,  ale kroky duše,  jimiž  jsou svaté touhy, skutky 
světla. Ježíš nás předešel jako vůdce velkého pochodu lidstva k Bohu do nebeské svatyně. Otevřel nám 
„cestu novou a živou skrze oponu, kterou je jeho tělo” (Františkánské prameny. BA Řím 1982)

Běžme v jeho stopách už vyznačených, běžme „po vůni jeho mastí”, kterou je Duch svatý.
V každé eucharistii volají Duch a Nevěsta (k Ježíši): „Přijď!” (Aj. 22,17). A také my, kdo jsme to 

uslyšeli, řekněme Ježíšovi: Přijď!
P.L. 
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listopad 2019   
  

1. pátek Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. sobota VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
3. NEDĚLE 31. neděle v mezidobí
4. pondělí Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

       8. pátek Svátek Všech svatých premonstrátů
9. sobota Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. NEDĚLE 32. neděle v mezidobí
11. pondělí Památka sv. Martina, biskupa
12. úterý Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13. středa Památka sv. Anežky České, panny
14. čtvrtek Sv. Siarda, opata
15. pátek Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
16. sobota Sv. Markéty Skotské
17. NEDĚLE 33. neděle v mezidobí
18. pondělí Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
21. čtvrtek Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. pátek Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
23. sobota Sv. KlementaI., papeže a mučedníka
24. NEDĚLE Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
25. pondělí Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
30. sobota Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Odpustky pro duše v očistci:
Na slavnost Všech svatých odpoledne a následující celý den je možno při návštěvě 

kteréhokoli  kostela  získat  plnomocné  odpustky,  přivlastnitelné  pouze  duším  v  očistci. 
Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého 
Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plno-
mocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí 
se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Biblické katecheze
   Pravidelné biblické katecheze s výkladem Matoušova evangelia  budou pokračovat  v sobotu 2. a 
16. listopadu ve farním sále sv. Jana Nep. po skončení večerní mše sv.

Generální podzimní úklid kostela sv. Jana Nep
   Generální podzimní úklid kostela sv. Jana Nep. a okolí bude v sobotu 9. listopadu od 8.00 hod.
K této vzácné příležitosti, jak zvelebit Boží dům, budou vítáni zvláště mladší ročníky farníků.
 Setkání farní rady
   V pátek 8. listopadu se setká farní rada (VSPKK).
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Duchovní obnova farnosti
   Duchovní obnova farnosti se uskuteční  v sobotu 30. listopadu na prahu adventní doby. Program 
bude tvořen promluvami bratra jáhna Ing. Pavla Karla Mráčka O.P. Dr.h.c.
   Po první promluvě v 15.00 hod. bude příležitost k adoraci NSO a ke svátosti smíření až do začátku 
mše sv. s druhou rekolekční promluvou. Službu zpovědníka a slavení eucharistie vykoná P.Lohel.

      Apoštolát modlitby 
    Celosvětová síť modlitby s papežem

 Úmysly na listopad
Papežův úmysl k současné konkrétní situaci:
Bude oznámen sv. Otcem první listopadovou neděli.
Všeobecný úmysl
Dialog a smíření na Blízkém východě
– aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, 
zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.
Národní úmysl

– Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme 
moci jednou radovat s nimi.

ZPRÁVY Z FARNOSTI
 

Úmrtí

Dne 15. 10. 2019 zemřela v 96 letech svého života 
paní Josefa  Anna Nováková,

maminka naší paní varhanice PhDr. Anny Vašíčkové.
Zádušní mše sv. a rozloučení se zesnulou se konalo 23. 10. 2019 v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné. 

Příbuzní  děkují za všechny modlitby a vzpomínky, kterými ji přátelé a známí doprovázeli, a prosí, aby i 
nadále na ni vzpomínali ve svých modlitbách. 

RIP. 
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„Není svobody bez solidarity”

V Gdaňsku začala před 80 lety II. světová válka. Vznikly tu ale i nezávislé samosprávné odbory 
Solidarita, jež svůj zápas s komunistickým režimem dovedly před 30 lety ke konání prvních otevřených 
voleb v dějinách východního bloku.  První  polská nekomunistická vláda otevřela cestu ke změnám i 
v dalších socialistických státech. Prožívali jsme tyto události s obrovskou nadějí. 

Nám přinesly svobodu a demokracii listopadové události 1989. Zdálo se, že dějiny skončily, ale 
dějiny nikdy nekončí. Sociálně tržní hospodářství známé od našich západních sousedů začalo být pře-
kvapivě odbouráváno. Na Západě si toho všimli a začali to hodnotit negativně, zatímco my jsme zůstali 
jen oslněni svobodou a novými možnostmi. Po finanční krizi v roce 2008 začaly klíčit vážné pochybnosti 
i u nás. 

Osobně se domnívám, že odbourávání sociálního státu je rozhodnutím správců velkých peněz, 
kteří  ztratili  obavu  ze  společenské  alternativy,  a 
v důsledku  toho  motivaci  udržovat  sociální  smír, 
který  zajišťoval  sociální  stát.  Sociální  stát  usiloval 
o snižování nerovností,  rovnost šancí i  pocit  sociál-
ního  bezpečí.  Jde  o  zajištění  kvalitních  veřejných 
služeb (výstavbu silnic, škol, nemocnic, bytů atd.) a 
o respektování  práva.  O prostředky  na tuto  infra-
strukturu byl stát postupně připraven daňovými re-
formami. Příklad za všechny: v roce 1993 byla prů-
měrná  korporátní  daň  v zemích  EU  45  %,  v roce 
2018 už jen 20 % a u nás dokonce jen 19 %. 
Odkládání  sociálního  konfliktu  se  zatím  daří 
zadlužováním států a obyvatelstva.  Státní  dluhy se 

svým objemem rovnají  nezaplaceným daním a dluhy obyvatel objemu nevyplacených mezd. Takový 
systém nemůže fungovat věčně. Politické turbulence a nestabilita západních zemí jsou přímo úměrné 
ztrátě pocitu sociálního bezpečí. Citát z titulku patří papeži Janu Pavlu II. a najdete ho v bývalé loděnici 
v  Gdaňsku.  Papež  nás  před  více  než  30  lety  varoval,  že  zapomeneme-li  na  solidaritu,  přijdeme  i 
o svobodu a demokracii. Solidarita je soudržnost sobě rovných a stojí v protikladu k představě panství a 
moci jedněch nad druhými. To je v souladu s křesťanským požadavkem vzájemné lásky a pomoci. 

KDU-ČSL má solidaritu mezi svými zásadami a sociálně tržní hospodářství jako programový cíl. 
Myslím, že naším aktuálním úkolem je tyto cíle nezapírat a radikálně se zasazovat o jejich rehabilitaci. 
Jako strana lidová a křesťanská jsme jediní, kdo to může udělat. Pak budou mít naše vzpomínky a 
oslavy 17. listopadu smysl. 

Vít Šolle
Autor je předsedou pražské KDU-ČSL.
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Dějiny Strahovského kláštera

Tadeáš Řehák

5. část
 

Areál, ve kterém byla řada dalších pomocných a hospodářských budov, byl obehnán románskou 
hradbou. Hlavní přístup byl vedle kaple sv. Kateřiny, která stála na místě nynějšího kostela sv. Rocha a 
je neznámého původu.

K severovýchodnímu okraji baziliky byly ještě ve 12. století přistavěny 2 kaple, ze kterých vnější 
měla patrně pohřební funkci a vnitřní byla sákristií.

Při obnově po požáru 1258 byla přistavěna ke středu severní lodi kaple sv. Voršily, když kolínský 
arcibiskup daroval tělo jedné ze družek této svaté mučednice. Bylo to vyjádření tradiční řádové úcty 
k těmto světicím a začátek jejich zvláštního uctívání na Strahově.

Pohřbívalo  se vně kolem chóru kostela,  ale i  v kapitulní  síni,  v kvadratuře  a v kostele.  Avšak 
románská krypta není doložena. To byl románský Sion. Také dnešní návštěvník rozezná v současném 
stavebním stavu jeho uspořádání a některý si ho snad i představí  jako plný života.
 

Strahov v době Lucemburků.

Na začátku 14. století je Strahov klášterem, který trvá už více než jedno a půl století a za dobu 
svého trvání získal trvalé místo v církvi  v Čechách a v celém českém veřejném, kulturním a hospo-
dářském životě. Jeho přítomnost není už doba prvotního rozmachu, ale vůbec ne úpadku, nýbrž dobré 
stabilní úrovně.

S celou zemí trpěl ve zmatcích po smrti posledního Přemyslovce, bolestně jej zasáhl konec rodu, 
který ho založil, prokazoval mu svou přízeň a dal několik bratří. Za krále Jana přispíval ke zklidnění 
rozbouřeného života. Karel IV. ho zapojil hlavně do svého velikého kulturního podnikání. Kanonie měla 
finanční  účast  na  založení  univerzity,  i  když  nepatřila  ke  klášterům bohatým.  S obavami  prožívala 
destabilizaci dosavadních jistot za Václava IV.

Po smrti opata Gerharda (1316-30) vyhradil si obsazení opatského stolce papež Jan XXII., aby tak 
začaly  nešťastné  zásahy  papežské  kurie.  Strahovští  neposlechli  a  zvolili  si  Teodorika  (  Dětřicha, 
původem z Porýní), který opatoval 1330 – 37 . Situaci, která vznikla protiprávním činem  strahovských, 
řešila  generální  kapitula  řádu,  snad  na  příkaz  kurie.  Sesadila  Teodorika  a  dosadila  hradiského 
premonstráta  Petra z Bavorovic ( 1337 – 58 ). Strahovští, z velké části dosud Němci, ho odmítli  a 
za opata 1337 – 39 uznávali ze svého středu zvoleného Porýňana Hildgera. Ten Petrovi ustoupil až 1339 
a to na přímý zásah Klimenta VI.    

Můžeme si představit, jak za tohoto zmatení trpěl řeholní život, ovšem Petr II. (z Bavorovic, též 
Vojslavův ) byl opat vynikající. Patřil ke kruhu prelátů, stržených do snah krále a císaře. Za něho byl 
Strahov  počeštěn  v tom  smyslu,  že  většinu  získali  bratři  domácího  původu,  když  posud  ji  měli 
ze Steinfeldu přicházející  Němci. Úzké napojení na Steinfeld, který byl kanonií  vynikající,  zajišťovalo 
Strahovu úroveň řeholního života a zprostředkovávalo znalost světového kulturního dění. Ovšem doba 
jistou  emancipaci  jak  připravila  tak  vyžadovala.  Opat  Petr  získal  pro  sebe  a  své  nástupce  1344 
pontifikálie, užívání mitry a berly. Za něj byl Strahov s Pohořelcem pojat do opevnění města a stavebně 
napojen  na  Hradčany.  Papežská  rezervace  obsazování  strahovského  opatského  stolce,  motivovaná 
finančně, měla být trvalým zařízením. Kurie musela být finančně zajištěna, nekritizují se poplatky, jako 
spíše jejich systém a výše.

Opaty, kteří byli jmenováni nebo schváleni byli: Martin ( 1349 – 63 ), Oto ( 1363 – 67 ) jehož 
hrob byl objeven při archeologickém průzkumu 1951, Konrád ( 1367 – 90 ) a Jan Štědra ( 1390 – 
1409 ). Kurii šlo o poplatky a ne o vnucování nějakých vlastních kandidátů, měla zájem, aby opati byli 
schopní a konventu přijatelní. 

Za  papežského  rozkolu  1378  premonstráti  v Českých  zemích,  Polsku,  Rakousku  a  Bavorsku 
vytvořili  seskupení, které uznávalo pravého papeže Urbana VI.,  když opat v Prémontré byl v poslu-
šenství  vzdoropapeže.  Papež  Bonifác  IX.  dal  strahovskému opatu  Konrádovi  pravomoc  generálního 
opata. Rozkol v Církvi se stal i dočasným rozdělením organizace řádu.
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Petr  III.  (  z  Čachrova ,  1409 – 10 ),  z rytířské rodiny,   jmenované podle Čachrova v okrese 
Klatovy, přes krátkou dobu úřadu má důležité místo. Rozpoznal nebezpečí hrozícího a vzmáhajícího se 
revolučního hnutí, a marně prý prosil  krále Václava o důsledná opatření. A byl vynikající hospodář. 
Zemřel 2. října 1410.

Dominikán a titulární biskup Mikuláš, dosazený za komendatárního opata 1410, rezignoval ještě 
téhož roku.

Mikuláš  Durynk  (  1410  –  23  )  musel  milovaný  Sion  opustit.  Zemřel  ve  Vratislavi  in  magna 
paupertate, ve velké bídě. 

V tomto  zarámování  plnila  kanonie  své  poslání  bohoslužby  a  apoštolátu,  bratří  bylo 
na 35 v konventě a další mimo. Známe řadu jmen, která ukazují na německý a český původ. Rostoucí 
počet  jmen českých  ukazuje,  že  Strahov  se  tehdy stával  jazykově českým klášterem.  Převory  byli 
Hilgert,  Slavata,  Jan,  Mauritius,  Petr,  Mikuláš,  Zikmund,  podpřevory  Jakub,  Albert,  Jan,  Slavata, 
Mauritius, Petr, Tomáš, cirkátory Mikuláš, Zikmund,  faráři Konrád, Hermann, Zbyněk, kustody ( správci 
kostela ) Jan, Rostislav, Václav, Jimram, Petr.

Jsou zprávy o úrovni a oblíbenosti klášterní školy, zvláště za opata Petra z Bavorovic, která trvala i 
po vzniku univerzity. Jako její učitel  z konce tohoto období je uváděn strahovský kněz Jan z Prahy, 
o kterém jako o Janu Železném bude ještě řeč. 

Jistá je existence knihovny, o které bychom rádi měli více zpráv.
Lze vyslovit mínění, že Strahov spravoval tehdy několik farností, ale opět zprávy chybějí.
Veřejná činnost zvláště opatů pokračovala, ale její rozsah a význam byl menší než v předešlé 

době.  Institucí,  které  dodávaly  veřejné  činitele  bylo  více,  rostlo  uplatňování  šlechtických  laiků. 
Za velkých proměn bylo třeba obezřelosti, vlastní starosti rostly. 

IROSKOTSKÉ MISIE

V  měsíci  listopadu  si  připomínáme  svátek  sv.  Kolumbána  ml.,  iroskotského  misionáře,  velmi 
výrazné osobnosti, která zanechala hlubokou stopu v christianizaci středověké Evropy. Protože jeho žáci 
se pravděpodobně dostali i na naše území, věnujeme následující řádky významu slova IROSKOTSKÁ 
MISIE, která velikým dílem přispěla k šíření křesťanství a zásadně ovlivnila duchovní svět středověké 
Evropy. Co tedy iroskotská misie znamená? Je to název misijní činnosti  mnichů od 6.-7.stol.a jejich 
putování z rodného Irska do Skotska, Anglie a kontinentální Evropy. Byli národností  Keltové, a nazývali 
se Skotové. První jejich cesty vedly do Skotska, které podle nich dostalo jméno. Sv. Columba starší 
založil zde slavný klášter na ostrově Iona. Mniši se pak dostali do většiny evropských zemí, zejména 
působili v severozápadním Německu, Francii, Duryňsku, Švábsku, Bavorsku, Alamanii. Putovali i Itálií až 
do Panonie. Existují  i  zmínky o působení iroskotské mise u nás, byť jen okrajově. Nejblíže českým 
zemím byl sv. Amandus. Na Moravě už delší dobu existuje tradice, vyprávějící o působení columbánů 
na Velehradě,  soudě  podle  dochovaného  tzv.  Modrého  kostela,  typického  pro  Iroskoty  (přepažen 
příčnou příčkou). Viz archeologické průzkumy prof. Cibulky tohoto místa. Irské mnišstvo bylo velice 
zapálené do misijní činnosti, jejich heslo bylo: peregrinari pro Christo, poutníci pro Krista a z toho titulu 
se snažili  ZÍSKAT KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE PRO KRISTA.  Dávali se na cestu buď v malých skupinkách 
nebo jako samotáři, putovali do velkých dálek, s poutnickou holí, koženým vakem s knihami a na krku 
schránku s relikviemi svatých a nádobku na hostie. Všude, kam přišli, zakládali kláštery, tj střediska 
duchovního života,  vzdělanosti,  umění.,  dále školy,  knihovny, knižní  dílny,  kde vznikala díla  biblické 
exegeze, církevního a společenského práva, historie a poezie. Zaváděli duchovní správu, vedli školy, 
sloužili mše sv. pro lid. Charakter kněze určovaly řeholní zvyky a klášterní formy. Spolu s těmito šiřiteli 
křesťanství  se  vracely  zpět  do  Evropy  i  kopie  zachráněných  literárních,  vědeckých,  filozofických, 
uměleckých děl křesťanských i antických, která byla irskými mnichy pečlivě schraňována a opisována 
jak v rodném Irsku, tak i v dalších zemích  kam přišli. Svým otevřeným přístupem ke studiu antické 
literatury docílili toho, že se v blízkosti irských klášterů zakládaly vyhlášené klášterní university, kam se 
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přihlašovali studenti z celého Irska, Anglie i celé tehdy známé Evropy. Mniši prosluli i vlastní tvorbou, 
nádhernými rukopisy se závratnou výzdobou, iniciály se zvířecími motivy (tzv. zvěrný styl ).

Iroskotská misie  měla některá specifika oproti  kontinentálním církvím. Např.  byl  u  nich velký 
význam klášterní sítě v církevní správě, silnější důraz na kontakty mezi duchovními a běžným obyvatel-
stvem,  přístup  duchovních,  mnichů  k  obecné  vzdělanosti  obyvatel.  Tzv.  obyčejní  lidé  mohli  bez 
problémů žít určitou dobu v klášteře a poznávat jeho duchovní svět – spiritualitu, službu Bohu i lidem. 
Dále u nich už existovala UŠNÍ ZPOVĚĎ, neboli soukromá zpověď, v Evropě tehdy neznámá, (zpověď 
byla jen veřejná). Kladli důraz na  NELÍTOSTNÝ  BOJ  S HŘÍCHY  A  TUHOU  ASKEZI. Mše sv. sloužili 
v národním jazyce, církev řídili  opati klášterů, neexistovalo tedy u nich diecézní uspořádání. Veškerý 
klérus byl řeholní. Všechna tato specifika mniši uplatňovali i při svém působení na kontinentu. Jejich 
působení zde bohužel nebylo vždy systematické a dobře organizované. Ve druhé polovině 7. stol.se 
svébytné,  osobité  iroskotské  křesťanství  střetlo  s  přísnějším  římským,  zejména  konflikt  Iroskotů 
s Anglosasem  sv. Bonifácem.  V  r.  664  se  vyhrotil  konflikt  na  synodě  v northumbrijském  opatství 
ve Withby, kde král Oswin nakonec rozhodl ve prospěch římské strany. Také kláštery, založené v Evropě 
irskými  mnichy,  se  postupem času  odklonily  od  myšlenek  a  spirituality  iroskotské  církve  a  přijaly 
většinou řeholi sv. Benedikta. 

Dodnes se můžeme setkat s pozůstatky kdysi slavných iroskotských klášterů na Ioně ve Skotsku, 
Lindisfarne, St.Gallen ve Švýcarsku, Bobbio v Itálii.

A děkovat a děkovat…. Za víru, lásku k Bohu i lidem. 

Iroskotští  přátelé,  vzpomínejte na nás a proste Boha o šíření  víry v tomto našem 
vlažném, ateistickém, liberálním světě! Amen

M. Val.
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   PROSINEC

RADOST ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
Život Kristova učedníka je ve znamení radosti.  Pokud je víra prožívána zdravým způsobem, 

radost převládá nad smutkem, i když také ten může být za určitých okolností cestou k Bohu. Radost 
nelze ztotožňovat s potěšením. Má hlubší duchovní i  psychologické kořeny. Potěšení přichází jako 
chvilkové uspokojení smyslové nebo citové oblasti. Přirovnáme-li potěšení ke světelné raketě, pak jde 
o určitý záblesk, který na malou chvíli ozáří oblohu, ale potom rychle zhasne. Radost se naproti tomu 
podobá slunci, které stále září a nevyhasne. 

První  prosincový  den  se  letos  spojuje 
s první  adventní  nedělí.  Je  tedy  vstupem 
do adventní  radosti,  na  níž  se  v  závěru 
měsíce napojí radost vánoční. 
I když má adventní doba vážnější povahu, 

což se odráží v liturgii a výzdobě kostelů i 
v jednodušším životním stylu, přeci zaznívají 
mnohé radostné podněty v Božím slově, kde 
se  nejčastěji  čte  z  „evangelisty  Starého 
zákona”, jak je nazýván prorok Izaiáš, nebo 
ve  zpěvu rorát,  které  mají  velmi  radostný 

náboj.  Nové probuzení a posilnění touhy a naděje je v této době proniknuto radostí. Jde o radostné 
očekávání  druhého příchodu milovaného Mesiáše Ježíše Krista.

Jeho první příchod – narození v Betlémě pak slavíme s velkou radostí. Přejeme si radostné 
vánoční svátky. 

Chceme prožívat opravdovou a ryzí radost? Kde se nachází? Z čeho se rodí a rozvíjí? Samotnou 
radost nikde nekoupíme ani si ji sami nevytvoříme. Nachází se v našem srdci, kde potřebuje nezbytný 
základ. Srdce svou symbolikou napovídá, že je to láska k dobru, která je pravým zdrojem radosti. 
Pozvěme na pomoc andělského učitele Tomáše Akvinského. Otevírá pohled na radost řešením čtyř 
otázek: 

1.   Je radost účinkem lásky?  
2.   Snese tato radost vedle sebe smutek?
3.   Může být tato radost plná? 
4.   Je tato radost ctností?

1. List apoštola Pavla Římanům 5,5  poskytuje nádherné sdělení: „A naděje nezklame, protože 
do našich srdcí byla vlita Boží láska prostřednictvím Svatého Ducha, který nám byl dán.”  Příčinou 
radosti je v nás tedy Duch Svatý, což potvrzuje další výrok Řím 14,17: „Neboť Boží království nespo-
čívá v pokrmu anebo v nápoji, ono je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém.”  Tedy láska je 
příčinou radosti.
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Když se jedná o vášních,  z  milování  vychází  radost  i  smutek,  ale  protikladným způsobem. 
Neboť láska působí radost buď pro přítomnost milovaného dobra, nebo také tím, že milované dobro 
má a zachovává vlastní dobro. Tento druhý případ se nejvíce týká milování blahovolného, jímž se 
někdo raduje, že se příteli  dobře daří,  třebaže je nepřítomen. Naopak zase z milování  následuje 
smutek buď pro nepřítomnost milovaného nebo proto, že milované, jemuž chceme dobro, je svého 
dobra zbaveno nebo je utlačeno nějakým zlem. Avšak láska je milování Boha, jehož dobro je nezmě-
nitelné díky svému nejušlechtilejšímu účinku, podle 1 Jan 4,16: „Bůh je Láska: ten, kdo zůstává v lás-
ce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.”  A proto příčinou duchovní radosti, kterou máme z Boha, 
je láska.

2. Mohlo by se zdát , že radost lásky má příměs smutku, když myslíme na kajícnost, která jistě 
není myslitelná bez lásky. Vždyť sv. Řehoř si všímá v čem kajícnost spočívá: „spáchaná zla oplakávat 
a nedopouštět se opět oplakávaných“.  Svatý Pavel má touhu odloučit se a být s Kristem: „Táhne mě 
to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší.” (Fil 1,23) Touha by pak 
byla chápána ve spojení s určitým smutkem – nostalgií,  což by znamenalo, že je v radosti lásky 
příměs  smutku.  Avšak  radost  lásky  je  radost  z  Boží  moudrosti.  Ale  taková radost  nemá příměs 
smutku, podle výroku knihy Moudrosti: „Pobývat s ní nepůsobí trpkost a spolužití s ní není trápením,  
ale potěchou a radostí.“ (Moudr 8,16)

Tomáš podotýká, že láska je příčinou dvojí radosti z Boha, jak bylo uvedeno dříve. A to jedné 
hlavní, která je vlastní lásce, že se totiž radujeme z Božského dobra, uvažovaného o sobě. A taková 
radost lásky nestrpí podíl smutku, jako ani ono dobro, z něhož se raduje, nemůže mít nějaký podíl 
zla. Proto Apoštol praví: „Radujte se v Pánu vždycky.“ Avšak jiná je radost lásky, jíž se někdo raduje 
z Božského dobra, pokud máme na něm účast. Ale tuto účast může překazit něco protivného, a proto 
z této strany může mít radost příměs smutku, pokud se totiž někdo rmoutí nad tím, co odporuje 
účasti na Božském dobru buď v nás nebo v bližních které milujeme jako sami sebe. Ačkoliv jsme 
v tomto ubohém přebývání už nějak účastni Božského dobra skrze poznání a milování, přece bída 
tohoto života překáží dokonalé účasti na Božském dobru, jaká je v nebi. A proto i tento  smutek, 
kterým někdo truchlí nad průtahem slávy, patří k překážce účasti na Božském dobru.

3. O plné radosti učedníků mluví sám Pán: „Aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla  
plná.” (Jan 15,11)

Plnost radosti je možné chápat dvojím způsobem. Jednak ze strany věci, z níž je radost, že je 
z ní totiž tolik radosti, kolik se hodí se z ní radovat. A tak úplná je  radost jediného Boha ze sebe, 
poněvadž radost Boží je nekonečná, a ta je přiměřená nekonečné dobrotě Avšak radost kteréhokoliv 
tvora musí být konečná. Jiným způsobem lze rozumět plnost radosti ze strany radujícího se. Radost 
pak se přirovnává k touze jako klid k pohybu, jak bylo řečeno, když se jednalo o vášních. Avšak klid 
je úplný, když už nezbývá žádné toužení. Dokud však jsme na tomto světě, nepřestává v nás pohyb 
touhy, protože ještě zbývá, abychom se k Bohu přibližovali skrze milost. Ale až se dospěje k dokonalé 
blaženosti,  nezůstane  žádné  toužení,  protože tam bude dokonalé  požívání  Boha,  v  němž člověk 
obdrží, cokoliv žádal i z jiných dober, podle žalmu 102:  „Jenž naplňuje dobry tvou touhu.”  A proto 
ustává nejen touha, kterou toužíme po Bohu, ale bude také uklidnění  všech tužeb. Proto radost 
blažených je dokonale úplná, ano přeplná, poněvadž obdrží více, než mohli toužit. „Co oko nevidělo a 
ucho neslyšelo,co ani člověka na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2, 9) Je to 
míra hojná, natřesená, přetékající,  o níž mluví Pán v evangeliu. Žádný tvor není schopen radosti 
z Boha jeho hodné – jemu odpovídající, z čehož plyne, že ona naprosto plná radost se nepojme 
v člověku, ale spíše člověk vchází do ní, podle Mt 25,23: „Vejdi do radosti svého Pána.“

4.  Radost  se  nepočítá  ani  mezi  ctnosti  božské  ani  mezi  ctnosti  mravní,  ani  mezi  ctnosti 
rozumové. Milování totiž předchází touhu i radost. Stejná je zběhlost ctnosti, která naklání k milování 
a touze po milovaném dobru a k radosti z něho. Ale protože záliba je první mezi těmito úkony, plyne 
z toho, že ctnost se nejmenuje od radosti ani od touhy, ale od záliby, a nazývá se láska. Radost tedy 
není nějaká ctnost odlišná od lásky, ale je jeden úkon lásky, čili účinek. A proto se počítá mezi plody 
Ducha Svatého (Gal 5,22).
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Už víme, jak je to s radostí? Teď už je na nás, jak ji  můžeme prakticky prožívat zvláště během 
adventní  doby a potom o vánočních svátcích.  Pokud v našem srdci  bude svítit  opravdová láska, 
potom nebudeme postrádat radost. To si navzájem přejme nejen do následujících dnů, ale do celého 
našeho života.

P.L. 

PROSINEC 2019 

 
1. NEDĚLE   1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
3. úterý        Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
4. středa       Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 
6. pátek       Sv. Mikuláše, biskupa 
7. sobota    Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
8. NEDĚLE      2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
9. pondělí       Slavnost PANNY MARIE, 

                                              POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
11.středa        Sv. Damasa, I., papeže 
12.čtvrtek       Panny Marie Guadalupské 
13.pátek         Památka sv. Lucie, panny a mučednice 
14.sobota      Památka sv. Jana od Kříže, kněze 
15.NEDĚLE      3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
22.NEDĚLE      4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
23.- 24.           pondělí a úterý – poslední dny adventní doby 
25.středa       Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ -  zasvěcený svátek 
26.čtvrtek      Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
27.pátek          Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
28.sobota        Svátek svatých Mláďátek, mučedníků 
29.NEDĚLE      Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
31.úterý          Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 

                              – sv. Silvestra, papeže
1. ledna 2020  

středa Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek 

Biblická katecheze 
     Další biblická katecheze bude v sobotu 7. prosince po večerních bohoslužbách.

Rorátní mše sv. Na Klamovce 
     Rorátní mše  sv.  v  kostele Nanebevzetí  Panny Marie Na Klamovce budou  během adventní 
doby nejen v pondělí, ale také v úterý včetně 24. prosince.

POZOR: ZMĚNA V KONÁNÍ BOHOSLUŽEB !!!
     ZAČÁTEK VEČERNÍCH BOHOSLUŽEB V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE STŘEDU A  
V PÁTEK A V KOSTELE SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE ČTVRTEK A V SOBOTU SE POSOUVÁ 
NA 17. 00 HOD.
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Mikulášská besídka
     Mikulášská besídka bude v neděli 8. prosince v 16.00 hod. ve farním sále u sv. Jana Nep.

Srdečně jsou zvány všechny děti i dospělí všech věkových skupin!
Vítané jsou programové příspěvky a vystoupení (všeho druhu)! 

Schůze farní rady
     Schůze farní rady bude v pátek 13. prosince.

Předvánoční večírek mladých rodičů a přátel
     Předvánoční  večírek  mladých  rodičů  a  přátel  bude v  sobotu  21.  prosince  po  večerních 
bohoslužbách.

Vigilie ze slavnosti Narození Páně
     V úterý 24. prosince bude v 16.00 hod.  v kostele sv.  Jana Nepomuckého slavena 
Vigilie ze slavnosti Narození Páně se zřetelem na rodiny s dětmi.

Půlnoční mše sv.
     Půlnoční  mše   sv.  bude  slavena  v  noci  z  24.  na  25.  prosince  v  kostele  sv.  Jana 
Nepomuckého.

Večerní mše sv. v úterý 31. prosince 
     V úterý 31. prosince bude večerní mše sv. na poděkování za uplynulý kalendářní rok 
s prosbou o Boží pomoc do nového roku 2020 v kostele sv. Jana Nepomuckého od 17.00 
hod.

Rozpis vánočních bohoslužeb
     Rozpis dalších vánočních bohoslužeb je uveden v příloze farního listu.

  Apoštolát modlitby 

    Celosvětová síť modlitby s papežem

  Úmysly na prosinec
Papežův úmysl k současné konkrétní situaci:
Bude oznámen sv. Otcem první prosincovou neděli.

Všeobecný úmysl
Budoucnost těch nejmladších
– aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší gene-
race, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Národní úmysl

– Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento 
svět.
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Zápis ze schůze farní rady (VSPKK) dne 8. listopadu 2019
Přítomní: V. Bobysud, S. Hojek. P. Lohelius

    1) Adventní rekolekce 30. listopadu od 15.00 s bratrem jáhnem Ing. Karlem Pavlem Mráčkem Dr. 
h. c. v kostele sv. Jana Nepomuckého.

    2) Opravy varhan: generální vikář Otec biskup Zdeněk Wasserbauer rozhodl věnovat 40 tisíc korun 
ze  svépomocného  fondu  arcidiecéze.  Bohu díky!  Do  konce  roku  je  třeba  zajistit  kontrolu  
z institucí,  které projekt dotovaly a uhradit faktury ve spolupráci s organologem Štěpánem  
Svobodou. 

        Dokončení opravy varhan u sv. Jana Nep. se předpokládá do konce listopadu.

    3) Pokračuje jednání farností zplnomocněného advokáta JUDr. Libora Šlaufa s majitelem převážné 
části parkoviště u kostela Nejsvětější Trojice. Po jejich setkání Dr. Šlauf podá písemný návrh 
podmínek pro další parkování farníků, které se zakládá na částečném vlastnictví příslušného  
pozemku.

Zapsal: P. Lohelius 

25. výročí
Je to téměř neuvěřitelné, ale je to skutečné, pravdivé! Ano, před 25 lety, přesně 6.1.1995, 

převzal vedení Košířské farnosti
P. Lohelius Klindera, ThD. O.Praem.

Vystřídal tak dlouholetého faráře P. Františka Vernera, člena řádu Křižovníků s červenou hvěz-
dou, vyšehradského kanovníka, který odcházel na zasloužený odpočinek. Do úřadu uvedl  P. Lohelia 
strahovský opat P. Michael Pojezdný. 

Farnost  byla  sice  konsolidovaná,  nicméně  její  stavby  vyžadovaly  řadu  úprav  a  oprav,  které 
za předchozího režimu nebylo možné provádět. Farnost se svými třemi kostely- Nejsvětější Trojice, 

kaple P. Marie Nanebevzaté a kostel sv. Jana 
Nepomuckého  –  nevládla  silným  finančním 
zázemím a  ekonomika  nedovolila  průběžnou 
stavební údržbu. A tak kromě duchovní péče 
čekaly na příchozího premonstrátského kněze 
i starosti o budovy a jejich interiéry i starosti 
s vyjasňováním  vlastnických  vztahů.  Vše 
zvládal bravurně, mnohé dotáhl do vítězného 
konce. 

V průběhu duchovní péče o svěřené stádo, 
kdy  křtil  děti  i  dospělé,  poučoval  a  oddával 
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snoubence, věnoval se péči o mladé farníky, prohluboval katechezemi vzdělávání dospělých  ve věro-
uce,  navštěvoval  nemocné  –   stačil  navíc  prohlubovat  i  své  vlastní  teologické  znalosti  a  obhájit 
doktorát z teologie na Teologické fakultě Karlovy university!
        Ke kněžskému povolání  dovedl  i  svého svěřence,  kterého jako 15ti  letého pokřtil,  nyni 
františkána,  P.  Bonaventuru  OFM,  který  svou  primiční  mši  svatou  sloužil  v kostele  sv,  Jana 
Nepomuckého. Po „plzeňské štaci“ slouží P. Bonaventura jako farní vikář ve františkánském farním 
kostele Panny Marie Sněžné v Praze.  

Hudební  nadání  přivedlo  P.  Lohelia  k velkému 
koníčkovi (či  přímo koňovi)  – hře na kytaru a   zpěvu. 
Obému se věnuje velmi intenzivně.

A  samozřejmostí  je  i  jeho  sportovní  výbava  – 
fotbal  především!  Tam je  i  členem kněžské  fotbalové 
jedenáctky a věrným sparťanským fanouškem.

Z krátkého výčtu aktivit P. Lohelia je zřejmé, že se 
jedná o osobnost velmi košatou, která dovede skloubit 
celou řadu aktivit,. především však věrně slouží Bohu a 
svěřenému lidu!

K tomu všemu mu vyprošujeme hodně síly, radosti a Božího požehnání – tak jak se za 
něj modlíme po každé mši svaté! 

  Vděční  farníciMB

 
Mikulášská besídka

Jako obvykle bude se i letos konat Mikulášská besídka s nadílkou.
Datum konání: 8. 12. 2019 (neděle)

Čas konání: 16, 00 hod.
Místo konání:  Farní sál u kostela sv. Jana Nepomuckého

 Srdečně jsou zvány všechny děti i dospělí všech věkových skupin!
Vítané jsou programové příspěvky a vystoupení (všeho druhu)! 

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Úmrtí
V neděli 3. listopadu zemřel náhle ve věku 91 let

Jan Havel

Pohřeb se konal 13. listopadu v kostele sv. Václava na Smíchově. 
Podle svědectví účastníků byl doprovozen vojenskými poctami.

Jan  Havel,  skautským  jménem  Bivoj,  se  narodil  r.  1928. 
Od narození  bydlel  v  ulici  Pod  lipkami,  ve čtvrti  někdy  nazývané 
Šumava, nad parkem Klamovka.

Vystudoval  stavební  průmyslovou  školu,  v  květnu  1945  se 
účastnil  dobytí  budovy  Rozhlasu.  Byl  to  statečný,  tělesně  velmi 
zdatný  člověk,  který  byl  komunistickým  režimem  tvrdě  proná-
sledován 20 let.

V letech 1968-69 byl vůdcem smečky vlčat střediska Mawadani, 
pak byl  aktivní  v  rámci  dětských organizací.  Po  obnovení  Junáka 
v devadesátých letech byl instruktorem Ekumenické lesní školy.
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Navštěvoval pravidelně mše svaté u sv. Jana Nep. Jako stavitel byl poradcem naší farní rady 
ve stavebních záležitostech.

RIP
Vděční košířstí farníci

Ve středu 13. listopadu  jsme se v kostele sv. Václava na Smíchově rozloučili  s naším 
věrným farníkem, skautem a válečným veteránem 3. odboje 

Janem Havlem, skautským jménem Bivoj.
Odešel na věčnost v požehnaném věku 91 let. Dlouho se snažil uplatnit své znalosti a zkuše-

nosti ve Spolku přátel košířských kostelů. Pomáhal duchovním správcům řešit mnohé praktické a sta-
vební záležitosti. Ještě před několika měsíci přecházel přes údolí Plzeňské ulice do kostela sv. Jana 
Nepomuckého na dopolední nedělní mši svatou. Patří mu veliké díky a přání, aby se se svým Spasi-
telem mohl radovat na "druhém břehu" v nebeské blaženosti.

P. Lohelius

SMUTEČNÍ  OZNÁMENÍ
 

Až z dalekého Rochesteru, USA, přišlo smuteční oznámení o úmrtí naší bývalé farnice,
Paed. Dr. Milady Anny Schirger Kloubkové.

Zemřela 5. 11. 2019  ve věku 92 let, jako vdova po prof. MUDr. A. Schirgerovi, kardiologovi 
na proslulé Mayo Clinic  v Rochesteru na severu USA.

Milada , nar.  v r. 1927,  prožila své mládí v Praze 5 - Košířích. Někteří starší farníci ji mohou 
pamatovat jako pilnou návštěvnici bohoslužeb v naší farnosti

Během  studií na pedagogické fakultě  UK pracovala ve studentském protikomunistickém hnutí. 
V té době již byla zasnoubená s Alešem Schirgerem, který se narodil v USA jako syn českých emi-
grantů. Rodiče mu záhy zemřeli při autonehodě a jako malý sirotek byl poslán do Česka, kde ho 
vychovávali jeho prarodiče. Nadaný chlapec vystudoval medicínu v Praze na KU a dobře rozpoznal 
nástup komunistické diktatury a včas se chtěl rychle i   se svou snoubenkou Miladou vrátit do USA. 
Ta však odmítla  opustit  rodiče a  bratra.  Odměnou jí  bylo pětileté vězení  v komunistickém žaláři! 
Po zkrácení trestu a propuštění na svobodu se jí podařilo provdat se na dálku na americké ambasádě 
za  svého  snoubence Aleše,  který  na  ni  věrně  čekal.  Jako manželka   se  za  ním posléze  dostala 
do Rochesteru, kde  pracoval jako kardiochirurg na prestižní  Mayo Clinic. Po katolickém sňatku měli 
v poměrně starším věku 2 děti.  Jejich syn Jan (John)  vystudoval  rovněž  medicínu,  dcera zvolila 
pedagogickou dráhu.

Aleš i  Milada nikdy nezapomněli  na svůj  český původ. Velmi pomáhali  českým studentům, 
které Aleš zval na kliniku na postgraduální stáže, často i s dětmi navštěvovali Prahu. Aleš zemřel 
před  12  lety, Milada žila sama  v jejich domě nedaleko syna. V poslední době jako nepohyblivá žila 
v seniorském domově,  kde také zemřela.

RIP

Tato životní episoda dokresluje v době 30. výročí svobody, jak mnoho lidských osudů 
komunistická zvůle poznamenala.  Ne vždy s tak dobrým koncem jako rodinu Aleše a 
Milady Schirgerových.  Važme si  naší  svobody a nikdy nedopusťme návrat  totalitních  
časů! 

                                          AB.MB
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MIKULÁŠSKÉ TRADICE

Všichni jistě od malička víme, kdo byl sv. Mikuláš … . Málo se ale ví o vývoji a šíření tradice, 
která tuto obdivuhodnou osobnost provází.. Následující řádky nám o ní budou vyprávět … 

Sv. Mikuláš, biskup, narozen v maloasijském městě Pataras, vykonával svůj úřad v Myře, kde 
také zemřel a byl pochován. V r.  1087 po vpádu seldžuckých Turků byly jeho ostatky převezeny 
do baziliky v italském Bari. Fenoménem je tekutina, která z nich vytéká už po několik staletí a jsou jí 
připisovány léčivé účinky. Sv. Mikuláš požíval úcty už za svého života coby obránce víry, zachránce 
nespravedlivě  obviněných.  Zabránil  krveprolévání,  štědře  obdarovával  chudé,  účastnil  se  činně 
všeobecného církevního sněmu v Nicei jako jeden z nejzkušenějších a nejhorlivějších biskupů. 

Jedním z nejznámějších jeho skutků milosrdenství byla hmotná pomoc otci, který měl krutou 
nouzi a byl rozhodnut prodat nevinnost svých dcer, aby pro ně získal věno. Pro množství vyslyšených 
proseb, které se udály na jeho přímluvu je znám jako DIVOTVŮRCE. 

Mikulášský kult se začal šířit asi 200 let po smrti uctívaného, zasáhl nejprve celou řeckou církev, 
později expandoval od 8. století v Rusku, stal se jeho národním patronem. Postupně se tento kult šířil 
i do dalších slovanských zemí a od 10. stol. do západní Evropy, zvl. Německa, Francie, Anglie a Ho-
landska. V Amsterdamu se konají mohutné poutě už od středověku. Velmi známý je jeho kult v USA 
coby Santa Claus.  Za svatého ho uznávají  všechny křesťanské církve,  nejvíce uctívaný je ovšem 
u pravoslavných církví. V celé Evropě jsou v kostelích zobrazovány cykly z Mikulášova života, např. 
v německé Kostnici  z 15. stol.  nebo v kostele P. Marie v polském Gdaňsku. Po celém světě jsou 
rozsety desetitisíce kostelů, zasvěcených sv. Mikuláši. V našich zemích katedrála sv. Mikuláše v Čes-
kých Budějovicích, v Praze slavné stavby Dientzenhofferových na Malé Straně a na Staroměstském 
náměstí nebo kostelík ve Vršovicích. 

A proč se na svátek sv. Mikuláše nadělují dětem dárky a kde se 
vzala  tradice  obchůzek  sv.  Mikuláše  s  andělem  a  čertem 
po domácnostech? Tato tradice pochází už z 10. století v Porýní při 
chlapeckých  biskupských  hrách  v  klášterních  školách.  Byly 
podporovány císařovnou Theofanou,  manželkou Oty  II.  Při  hrách 
jeden z žáků nesl berlu, čímž přebíral funkci opata, představeného 
kláštera a po jeden den v roce v zastoupení sv. Mikuláše byl pánem 
školy a kláštera. Ve 13. stol. byla tato hra posunuta z 28. 12. na den 
sv.  Mikuláše 6.  12.  a ještě později  byla vymyšlena hra,  ve které 
čeledín jménem Ruprecht měl děti buď odměňovat nebo kárat a tak 
se k Mikuláši postupně připojily postavy andělů a čertů. V Čechách 
jsou nejstarší záznamy o mikulášské nadílce ze 14. stol.

Vraťme  se  do  italského  přístavu  Bari,  kde  na  troskách 
byzantského paláce guvernéra byla postavena bazilika sv. Mikuláše 
s jeho relikvií. Papež Urban II. posvětil r. 1089 kryptu s Mikulášovou 
schránkou. Dne 8. 5. v den výročí přenesení ostatků sv. Mikuláše 

z Myry,  dnes  Demre,  do  Bari  bývá   zde 
ohromná  slavnost  na  moři.  Věřící  plují 
na člunech  směrem  k  Mikulášově  soše,  a 
v předvečer  svátku  se  koná  ulicemi  Bari 
historický průvod, hýřící barvami kostýmů a 
masek, s jásavým hudebním doprovodem. 

V Holandsku a Belgii je sv. Mikuláš zvaný 
Sinteklaas,  jeho  kostým  je  podobný  jako 
v Česku,  ale  místo  andělů  a  čertů  s  ním 
chodí  Černý  Petr.  Sinteklaas  vlastní  tzv. 
Červenou  knihu,  ve  které  jsou  poznámky 
o hodných  a  zlobivých  dětech,  a  jutový 
pytel, ve kterém mají skončit zlobivé děti … 
samozřejmě  jen  pro  výstrahu.  Přijíždí 
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ze Španělska parníkem, pak na bílém koni jede ulicemi města, kde ho vítají davy lidí, navštěvuje 
školy, nemocnice, obchodní domy a rozdává dětem dárky. Z této tradice se později vyvinul Santa 
Claus v USA.. 

Svatý Mikuláši  oroduj  za nás,  ať dokážeme rozeznat  dobro a zlo,  a  podle  toho  
smýšlet a jednat. Konat dobro, varovat se zlého  Amen.

M.Val.

A s tímto humorným zakončením vám redakce KFL 
přeje  milostiplné   vánoční   svátky,   Boží  pomoc 
a ochranu v následujícím roce .

Všem  farníkům  patří  poděkování  za  celoroční  
spolupráci   při  úklidu,  výzdobě  a   údržbě  všech 
našich   tří  kostelů  a ochotné  pomoci  při  
ekonomických potížích naší  farnosti. 
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Bohoslužby v košířské farnosti: 
Slavení eucharistie
neděle   9.00 sv. Jan Nepomucký

11.00 Nejsvětější Trojice

pondělí   7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce

středa 17.00 Nejsvětější Trojice (s modlitbou večerních chval)

čtvrtek 17.00 sv. Jan Nepomucký (s modlitbou večerních chval 
a následnou adorací Nejsv. Svátostí Oltářní)

pátek 17.00 Nejsvětější Trojice (s následnou adorací Nejsv. Svátosti Oltářní)

sobota 17.00 sv. Jan Nepomucký 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 15 minut přede mší sv. nebo podle dohody

Spojení na kněze: P. Lohelius Klindera, ThD.,O.Praem. - mobil 602 390 845



VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOŠÍŘÍCH
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Vigilie - zvláště pro děti 
kostel sv. Jana Nep.      úterý         24.12.     16.00 hod.

Půlnoční               
kostel sv. Jana Nep.      středa       25.12.         00.00 hod.

Za svítání - Boží hod vánoční
kostel sv. Jana Nep.      středa       25.12.           9.00 hod.

Ve dne - Boží hod. vánoční
kostel Nejsv. Trojice      středa       25.12.          11.00 hod.

Svátek sv. Štěpána 
kostel sv. Jana Nep.      čtvrtek      26.12.           9.00 hod.
kostel Nejsv. Trojice      čtvrtek     26.12.            11.00 hod.

Svátek sv. Jana evangelisty a apoštola
kostel sv. Jana Nep.      pátek   27.12.         17.00 hod.

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
kostel Nejsv. Trojice      sobota    28.12.         17.00hod.

Svátek sv. Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
kostel Sv. Jana Nep.       neděle    29.12.           9.00 hod.
kostel Nejsv. Trojice       neděle    29.12          11.00 hod.
kostel sv. Jana Nep.       úterý    31.12          17.00 hod.

Slavnost PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ
kostel sv. Jana Nep.       středa          1.1.20         9.00 hod.
kostel Nejsv. Trojice       středa          1.1.20      11.00 hod.

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – TŘÍ KRÁLŮ
Klamovka                        pondělí         6.1.     7.30 hod.

Svátek Křtu Páně
kostel sv. Jana Nep.         neděle         12.1.          9.00 hod.
kostel Nejsv. Trojice        neděle         12.1.         11.00 hod.
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