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Doba postní
Hosana synu Davidovu
V závěru postní doby, při vstupu do
Svatého týdne, slavíme Květnou neděli. Dříve
než se soustředíme na utrpení Páně v pašijích, si
v tento den připomínáme slavný Kristův vjezd do
Jeruzaléma.
Průvod, který na památku tohoto
slavného
vjezdu
konáme,
má
původ
v Jeruzalémě. Podle svědectví z konce čtvrtého
století se v odpoledních hodinách, po přečtení
příslušného úryvku z evangelia, konal průvod z Olivové hory do města. Biskup seděl na oslu a
průvod pomalu kráčel dolů. Když průvod došel k Basilice Vzkříšení, byl večer a slavily se
nešpory. Děti nesly ratolesti buď palmové nebo olivové. V Novém Zákoně jsou palmové
ratolesti symbolem mučednictví a znamenají vítězství nad smrtí.
Tento způsob slavení Květné neděle se pak dále rozšířil do Egypta, do Sýrie a Malé
Asie. V 5. století je průvod doložen v Konstantinopoli. Později (v 6. a 7. století) se průvod
konal ráno. V této době bylo také zavedeno svěcení ratolestí. A pak se tento zvyk rozšířil dále
na Západ.
Při svěcení se zpívají antifony “Hosana synu Davidovu, požehnaný, jenž přichází ve
jménu Páně, Králi izraelský, Hosana na výsostech”. - “Hebrejské děti nesly olivové ratolesti
vstříc Pánu a volaly: Hosana na výsostech." -“Hebrejské děti prostíraly roucha na cestu a
volaly: Hosana na výsostech". A při průvodě hymnus “Gloria, laus et honor tibi sit” (Buď Ti
sláva, chvála a čest), který v přetlumočení do češtiny a s jiným nápěvem je v kancionálu jako
píseň č.318.
Východní katolická ukrajinská církev byzantského obřadu (působící též v Americe)
používá také, jako my, vrbové ratolesti - kočičky a Květná neděle se také nazývá Vrbová.
V sobotu před Květnou nedělí slaví tato církev vzkříšení Lazara.
Při svěcení ratolestí zpívá církev byzantského obřadu tento troparion (zpěv, v němž se
objasňuje význam svátku nebo světce):

Ó Kriste, náš Bože, před svým utrpením jsi vysvobodil Lazara od smrti a tak potvrdil
vzkříšení pro každého. Proto i my, jako děti Izraele, neseme symboly vzkříšení a voláme Ti,
Přemožiteli smrti, Hosana na výsostech, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
S použitím Internetu.
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•

V sobotu 15.4.2000 rekolekční výprava farníků na Svatou Horu u Příbrami.

•

V úterý 18.4.2000 kající bohoslužba slova se svátostí smíření od 17,30 v kostele sv.
Jana Nepomuckého.

Velikonoční bohoslužby v Košířích
20.4. Zelený čtvrtek -kostel sv. Jana Nepomuckého
- 1730 mše svatá
(po mši sv. možnost adorace v Getsemanech do 21 hodin)
21.4. Velký pátek -kostel Nejsvětější Trojice
- 1500 křížová cesta
-kostel sv. Jana Nepomuckého
(od 9 do 12 hodin možnost adorace v Getsemanech)
- 1730 obřady Velkého pátku
22.4. Bílá sobota - kostel sv. Jana Nepomuckého
(od 9 - 12 a od 14 - 19 možnost adorace u Božího hrobu)
- 2000 vigilie slavnosti Vzkříšení

23.4. Boží hod velikonoční

-kostel sv. Jana Nepomuckého
- 900 mše svatá
-kostel Nejsvětější Trojice
- 1100 mše svatá

24.4. Pondělí velikonoční

-kostel sv. Jana Nepomuckého
- 900 mše svatá
-kostel Nejsvětější Trojice
- 1100 mše svatá

Proč adorace ?
V našich košířských kostelech Nejsvětější Trojice a sv. Jana Nepomuckého se již
několik měsíců konají pravidelné čtvrteční a páteční večerní adorace Nejsvětější svátosti
oltářní. Můžeme se trochu zamyslet nad tím, co nás k tomu vede a jaký to má vůbec smysl.
Papež Pavel VI. v encyklice “Mysterium fidei” připomíná: “Katolická církev vzdává tuto
bohopoctu eucharistické svátosti nejen během mše svaté, nýbrž i mimo její slavení tím, že se
svrchovanou pečlivostí uchovává proměněné hostie a vystavuje je k slavnostnímu uctívání
křesťanských věřících a nosí je v průvodě s radostí křesťanského lidu.”
Slovo “adorace” je z latinského “ADORATIO”, jež znamená vzývání, uctívání, klanění
se, zbožňování, další významy jsou - prosba či modlitba.
Pro přiblížení bychom snad mohli použít přirovnání z umělecké oblasti. Navštívíme-li
výstavu velmi krásných obrazů, obdivujeme nádherné dílo, které se odkryje před naším
pohledem. Někdo nám však ještě dokonce představí autora těchto hodnotných obrazů. Jistě
mu vyjádříme náležitou úctu, obdiv a vděčnost. To je však jen v obdobné rovině lidské.
Promítněme si to do roviny božské - duchovní. Když uctíváme Pána Ježíše při eucharistické
adoraci, klaníme se Bohu Stvořiteli, z jehož dobroty a lásky pochází celé dílo stvoření,
zároveň uctíváme Boha - Vykupitele, z jehož Nejsvětější oběti pramení celé dílo vykoupení,
naší záchrany z hříchu a ze smrti.
“Velké Jubileum 2000” nám připomíná nezadržitelné plynutí času od Kristova Vtělení.
Uvědomujeme si pohyb, změnu mnoha pozemských skutečností. V pozadí všech těchto
měnitelných a proměnlivých věcí však vnímáme přítomnost věcí a hodnot neměnitelných.
Jejich základem je Kristus Ježíš, náš Pán, který “je stejný včera i dnes i na věky” (Žid 13,8).
Na Něj máme upnout pohled své víry v tomto Svatém roce, když se k Němu horlivěji a častěji
přibližujeme v tajemství Eucharistie. “Nelze vnímat smysly, že je v této svátosti přítomno
pravé tělo a pravá krev Krista” - říká svatý Tomáš – “nýbrž pouze vírou, která se opírá o Boží
autoritu”. Proto v komentáři k úryvku ze sv. Lukáše 22,19: “To je mé tělo, které se za vás
vydává”, říká sv. Cyril: “Netaž se, zda je to pravda, ale spíše s vírou přijmi slova Spasitele:
On nelže, protože on sám je pravda.” (KKC 13,81).
Náš současný papež Jan Pavel II., který otevřel bránu Jubilea, nás povzbuzuje k této
posvátné úctě těmito slovy:
“Církev i svět velmi potřebují eucharistickou úctu. Ježíš na nás čeká v této svátosti
lásky. Nešetřeme svým časem, abychom se s ním šli setkat v adoraci, v rozjímání
plném víry a ochotném podávat zadostiučinění za těžké viny a zločiny světa. Kéž naše
adorace nikdy nepřestává.”
Jan Pavel II., list Dominicae cenae, 3.
Příležitost k pravidelným adoracím v našich košířských kostelech je ve čtvrtek po mši
svaté mezi 18:00 a 18:30 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého a v pátek též po mši svaté
mezi 18:00 a 18:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice.
P. Lohelius

Z anglické duchovní poesie:
Robert Herrick: Držet pravý půst
Je to snad pravý půst

Ne, půst je víc, je sklizeň!

vzdát se slaniny,

Svaž snopy své

zvěřiny?

a dej

Je snad půst věcí úst?

jíst duši, má hlad, žízeň!

Je snad půst dát si slib

V ten čas hněvu se vzdej,

z masa nepojíst,

záště, zlých řečí,

o to víc

všech křečí,

na talíř si nabrat ryb?

změň život, směr mu dej!

Lačnět a v hadrech bloudit

Tříbením ducha rostem.

na odiv lidu

Zmoř hladem hřích,

bez klidu

ne břich,

klopit zrak, vzdechy loudit?

pak prošels pravým postem!

Překlad: J. Hrdlička, Karmelitánské nakladatelství 1999

K přemýšlení (výroky sv. Ignáce z Loyoly)
"Nic ze stvořených věcí nemůže způsobit v duši takovou radost jako Duch svatý."
O radosti, kterou nabízí svět, jsem už řekl: Proč se necháš tak hloupě podvádět? Jen ta
radost je pravá, kterou nám nemůže nikdo vzít.
Duše není nikdy bez nějaké radosti. Buď se raduje z nejnižších nebo nejvyšších požitků.Ty
nejnižší dráždí sice chuť, avšak nenasycují. Jedině ty nejvyšší dokáží nasytit nesmrtelnou
duši.
Je velkým uměním umět se radovat.Nacházet radost jen ve věcech nízkých je totiž něco, co
je zdrojem slz. Jako není možné spojit oheň s vodou, tak není ani možné se zároveň radovat
z tělesných a duchovních rozkoší a slastí.
Nechceš být nikdy smutný? Pak žij vždy dobře. Z tohoto zdroje pramení čistá útěcha. Dá-li ti
Bůh skrze svou milost i sebenepatrnější duchovní útěchu, nezdolá tě žádné trápení ani
bolest.
Z.B.

Abychom nezapomněli:
Věř v pravdy Boží!
Ježíš Kristus, náš Pán, říká "Já jsem pravda!".
Pravdám Božím nás učí Církev svatá. Pravdy jsou obsaženy v Písmu svatém a v ústním
podání apoštolů (stručně v modlitbě Věřím v Boha).
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