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Muž spravedlivý

J

osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a

liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem
Kristova narození a dětství. Tam jsou časově zařazeny zprávy evangelistů
(Mt 1,2: Lk 3,24), z nichž vysvítá jeho původ z rodu Davidova, poněvadž Pán Ježíš jako
Mesiáš měl z tohoto rodu pocházet. Nebylo třeba zvláště připomínat, že i Maria pochází
z tohoto rodu, neboť práva některého rodu se přenášela na potomka ze strany otcovy.
K tomu pak stačilo, aby jím byl Josef, aspoň před veřejností, a nebylo nutné, aby lid, který
ho pokládal za skutečného otce (Lk 3,23: 4,22, Mt 13,55, Jan 1,45: 6,42) znal tajemství
nadpřirozeného Kristova početí. To zůstalo ze začátku utajeno i Josefovi a teprve
po andělském poučení se ujal úkolu Ježíšova pěstouna a ochránce Marie. Z jeho jednání
v době, kdy se dozvěděl o těhotenství Marie a neznal ještě jeho pravou příčinu (Mt 1,18...) je
patrná jeho moudrost a ohleduplnost k Marii, kterou ani tehdy nepřestal ctít (propustný lístek
bez udání důvodu).
Evangelista Matouš uvádí důvod tohoto Josefova šlechetného jednání charakteristikou
Mariina Snoubence: "Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě" (Mt 1,19) Právě tímto
momentem je nám jeho osobnost blízká a výrazně aktuální mimo rámec doby vánoční a
můžeme chápat smysl jedné z největších slavností liturgického roku ve svatopostní přípravě.
Máme být vyburcování z duchovní malátnosti. Má se rozvinout naše připodobnění Kristu i v
pojetí spravedlnosti, která je často omezena našimi chatrnými představami nebo nekvalitním
a deformujícím vlivem okolí.
Jaké je pojetí spravedlnosti v evangeliích? Většinou je chápána v širším smyslu
jako plnění Boží vůle v plném záběru mravního a duchovního života. Království Boží, které
přichází, je v základě vyplnění Boží vůle: "Nepřišel jsem zrušit zákon a proroky, nýbrž naplnit"
(Mt 5,17). Spravedlnost v novém království znamená konání vůle Boží, jak byla známá
doposud a jak ji objasní, určí a k dokonalosti přivede jeho Zakladatel. Tato spravedlnost je
nejdůležitější: "Hledejte nejprve království Boží a jeho spravedlnost" (6,33: Lk 12,31).
"Blahoslavení jsou, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti" (Mt 5,6). To již naznačil
předchůdce Jan, který "šel cestou spravedlnosti" (21, 32). Jak na tom záleží vyplnění všeho,
co je v plánu Božím, připomněl Pán Ježíš při svém křtu, který přijal, protože jej pokládal za
vůli Boží: "Tak se sluší, abychom splnili všechnu spravedlnost" (3,15). Tato spravedlnost je
něco jiného než spravedlnost farizeů, která byla jen navenek vymodelovaná, ale bez ducha
(5,20). "Varujte se, abyste nečinili svou spravedlnost před lidmi, abyste byli od nich viděni"
(6,1). Tento důraz sleduje svatopostní liturgie slova hned na začátku v evangeliu Popeleční
středy, kde je právě tímto varovným způsobem připomenut zdravý postoj k základním
projevům křesťanské zbožnosti - třem cestám svobodné otevřenosti: skutkům milosrdenství
(vztah k druhým), modlitbě (vztah k Bohu) a půstu (vztah k sobě samému). Proto může být
určité jednání označeno za dokonalé nebo k dokonalosti vedoucí, je-li řízeno myšlenkou, že
se děje před Bohem a pro Boha. Teprve ten, kdo s Otcem naváže skrytý, osobní, srdečný
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vztah (kdo má po joelovsku "roztržené srdce", nebo po pavlovsku "obřezané srdce"), je
Otcem obdarovatelný (což je vlastní smysl výrazu "odměna" či "odplata").
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2. neděle
5. středa
9. neděle
16. neděle
19. středa
23. neděle
25. úterý
30. neděle

8.neděle v mezidobí
POPELEČNÍ STŘEDA
1. NEDĚLE POSTNÍ
2. NEDĚLE POSTNÍ
Slavnost SVATÉHO JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
3. NEDĚLE POSTNÍ
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
4. NEDĚLE POSTNÍ

POPELEČNÍ STŘEDA JE DNEM PŘÍSNÉHO PŮSTU
•
•
•
•
•

V sobotu 1. března je v 18,15 hod. ve farním sále u sv. Jana Nepomuckého přednáška
RNDr. Jiřího Grygara CSc. na téma: „Bible a velký třesk“.
Katecheze dospělých a společenství mladých farníků bude v sobotu 8. a 22.
března.
Další díl videofilmu „Po stopách Ježíše Krista“ bude promítán v sobotu 15. března.
Farní rekolekce se koná v sobotu 29. března od 15,30 hod. ve farním sále sv. Jana
Nep. s následnou svátostí smíření, křížovou cestou a slavením Eucharistie .
Během celé postní doby se koná pobožnost křížové cesty vždy půl hodiny přede mší
sv. v pátek v kostele Nejsvětější Trojice a v sobotu u sv. Jana Nepomuckého.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2003
V Praze se v letošní
Tříkrálové
sbírce
podařilo
do
206
zapečetěných kasiček
vybrat
částku
752.281,40 Kč. Naši
košířští koledníci vybrali
celkem 30.153,40 Kč a umístili se tak na
osmém místě z 33 hodnocených farností.
Za velkou pomoc děkujeme všem devíti
koledníkům a všem dárcům upřímné
„Zaplať Bůh“.
V.P.
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BISKUPSKÁ PASTORAČNÍ NÁVŠTĚVA V KOŠÍŘSKÉ FARNOSTI
V neděli 26.1.03 vykonal
v naší farnosti pastorační
návštěvu světící biskup
pražský P. Václav Malý.
V kostele
sv.
Jana
Nepomuckého celebroval
mši sv. spolu s naším
farářem P. Lohelem, Th.D.
Po mši svaté besedoval ve
farním sále s farníky návštěvníky
obou
košířských kostelů. Sál byl
plně obsazen, z auditoria
přicházela řada otázek, na
které Otec biskup trpělivě
a úsměvně
odpovídal.
V přátelské a vstřícné atmosféře se pak diskuse neplánovaně protáhla až do poledního Anděl
Páně. Doufáme, že tato pastorační návštěva nezůstane návštěvou poslední a že při těch
dalších zbude více času na probrání témat obecných i těch pro košířskou farnost specifických.

Otci biskupovi děkujeme a vyprošujeme mu hodně zdraví, síly a milosti Boží k vykonávání
jeho těžké pastorační služby.
Košířští farníci

Okénko víry
Malý katechismus v číslech od 1 do 10 - pokračování - pod číslem 7
7 ramen měl svícen v chrámě ve Starém Zákoně.
7 vět Pána Ježíše na kříži:
1. Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!
2. Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji!
3. Ženo, hle, tvůj syn! (své matce). Hle, tvá matka!
(Janovi).
4. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
5. Žízním!
6. Dokonáno jest!
7. Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha!
7 svátostí ustanovil Kristus Pán:

křest, biřmování, nejsvětější svátost oltářní, pokání, svátost nemocných, kněžské
svěcení, svátost manželství.
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7 je darů Ducha Svatého podle proroka Izaiáše:
1. dar moudrosti,
2. dar rozumu,
3. dar rady,
4. dar síly,
5. dar umění,
6. dar zbožnosti,
7. dar bázně Boží.
7 proseb má modlitba Páně:
1. Posvěť se jméno Tvé.
2. Přijď království Tvé.
3. Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi.
4. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
5. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
6. Neuveď nás v pokušení.
7. Zbav nás od zlého.
7 hlavních hříchů:
1. pýcha,
2. lakomství,
3. smilstvo,
4. závist,
5. nestřídmost,
6. hněv,
7. lenost.
7 ctností, které jsou opakem sedmi hlavních hříchů:
1. pokora,
2. štědrost,
3. čistota,
4. přejícnost,
5. střídmost,
6. mírnost,
7. horlivost.
7 duchovních skutků milosrdenství:
1. Hřešící napomínat.
2. Nevědomé učit.
3. Pochybujícím dobře radit.
4. Zarmoucené těšit.
5. Křivdy trpělivě snášet.
6. Ubližujícím ochotně odpouštět.
7. Za živé i zesnulé se modlit.
7 skutků tělesného milosrdenství:
1. Lačné sytit.
2. Žíznivé napájet.
3. Pocestné do domu přijímat.
4. Nahé odívat.
5. Nemocné navštěvovat.
6. Vězně vysvobozovat.
7. Mrtvé pohřbívat.
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Poznáváme naše farníky
Dvě velmi výrazné osobnosti naší farnosti, sestrydvojčata MUDr. Elen a MUDr. Magdalena Horákovy,
oslavily 19. února 2003 čtyřicáté výročí narození.
Obětavou práci pro farnost konají skromně a nenápadně,
bez nároků na jakékoliv veřejné uznání či popularitu, jen
s velkou láskou a k větší cti a slávě Boží. A že té práce je
opravdu hodně dokumentuje jen namátkový výčet jejich
aktivit: obě jsou členkami farní rady, kde pomáhají řešit
všechny problémy života farnosti, starají se o
květinovou výzdobu zejména kostela Nejsvětější Trojice, pečují o řadu dalších potřeb obou
kostelů a kaple P. Marie na Klamovce, za své vzaly charitní sbírky (do nichž velkou měrou
přispívají) a to vše při svém velmi náročném profesním životě. S vysokou úrovní jejich
odborné lékařské práce se již seznámila
„na vlastní kůži“ i řada našich farníků,
kteří dosvědčují, že v jejich ordinaci je
medicínská péče o nemocné tělo vždy
provázena
laskavým
povzbuzením,
soucitem a křesťanskou láskou. Jedním
z vrcholů této lásky, kterou mají
možnost poznat všichni farníci, děti i
dospělí, je svátek sv. Mikuláše. V tento
den jejich vpravdě „andělské“ tváře
doslova vyzařují lásku a radost, se
kterou obdarovávají nejen děti, ale
všechny
na
mikulášské
besídce
přítomné (dárky pořizují na vlastní
náklady).

Velmi si vážíme přítomnosti doktorek Horákových v našem farním společenství,
jejich příkladu živé, žité a sdílené křesťanské víry a přejeme jim do dalších let
hodně Boží lásky, milosti a pokoje.

K přemýšlení (výroky sv. Ignáce z Loyoly)
„Mají-li ti tvé šaty slušet, musí být slušné, odpovídat zvyklostem místa, kde žiješ
a přiměřené tvému stavu.“
Kdo si chce dodat vážnosti jen šatem, ukazuje tím dostatečně, že nemá jiné hodnoty.
Ty bys měl být ozdobou šatů, ne však aby šaty zdobily tebe. Nezáleží na tom, jaká je
skořápka, hlavně když ukrývá perlu. Skořápka neubírá perle na ceně.
Ubozí lidé, kteří si kupují svou čest v módním salónu nebo ve zlatnictví. Jakou cenu
mají vzácné šaty, po kterých toužíš? Co je pravé hedvábí a purpur? Nevyrábí se
z nevzhledných housenek a šneků? Skutečně, vzácný důvod k vychloubání!
Šaty jsou vlastně znamením hanby. Teprve když Adam zhřešil, oblékl si šaty.
S dědičným hříchem přešla potřeba šatů i na jeho děti, takže šaty jsou spíše památkou na
hřích než znamením slávy.
Šaty nás mají zakrývat, tzn. chránit před zimou a ostatními nepohodami počasí, a ne
krášlit, a tak sloužit naší pýše. Proč tedy zneužíváš šatů k marnivosti?
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Méně známá poezie Jiřího Wolkera
Pán Bůh
jednou ke mně přišel jako žebrák.
S mošnou a holí.
Spal asi na seně, vonělo z něj jak z červnových polí.
Na prahu stanul a prosil.
Tenkrát jsem měl mnoho zlých věcí, které dech úží:
černé šaty, límec, knihy vázané v kůži a že jsem byl syt,
tak vážně jsem přemýšlel, zda lépe je umřít či žít?
Nic jsem mu nedal – neměl jsem rukou.
Jen jsem se styděl, když jsem jeho oči viděl
modré od západu k východu.
Pán Bůh odešel.
Dveře zůstaly otevřené.
Ty mě jednou vytáhly bez límce a knih,
na cestu daly mi mošnu a chlapecký smích,
mnoho smutků a urážek do uzlíčku
a stříbrnou vzpomínku na matičku.
Teď chodím městem a Pána Boha hledám.
Vím, že tu někde chodí,
vím, že se s ním shledám,
ale už mě to nezabolí,
protože nemám žádných zlých věcí.
Vezme mě sebou.
Stoupnem si na nároží s čepicí v rukou,
slunce nad hlavou.
O lásku prosíme, lidé Boží,
otevřte srdce!
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