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V ROCE EUCHARISTIE

etošní největší svátky církevního roku jsou poznamenány zvláštním zřetelem, který
zdůraznil papež Jan Pavel II. vyhlášením Roku eucharistie. Máme možnost si naléhavěji
připomenout a prožít skutečnost, že bez Velikonoc by nebyla mše svatá, nebyla by
Eucharistie - svátost Nejsvětější.
Kristova Církev, o které jsme měli možnost uvažovat na stránkách našeho farního listu
v předchozích číslech, je dostupná a poznatelná především v bohoslužbě, kterou sám Pán
ustanovil a svou přítomností zaručuje až do skonání světa.
Proto svatý Otec píše ve své encyklice Ecclesia de Eucharistia v 3. a 4. článku:

„Z velikonočního tajemství se rodí církev. Právě proto se eucharistie, jež je par excellence
svátostí velikonočního tajemství, stává ohniskem života církve. Je to vidět z prvních
obrazů církve, které nám předkládají Skutky apoštolů: “Setrvávali v apoštolském učení, v
bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách“(2,42). “Lámání chleba“ odkazuje na
eucharistii. Po dvou tisících letech i nadále
uskutečňujeme onen prvotní obraz církve. A zatímco tak
konáme při eucharistické oběti, oči duše se vracejí k
velikonočnímu triduu: k tomu, co se odehrálo večer na
Zelený čtvrtek během Poslední večeře a po ní.
Ustanovení eucharistie totiž svátostně předjímalo
události, k nimž došlo krátce nato, počínajíc smrtelnou
úzkostí v Getsemanech. Znovu vidíme Ježíše, jak vychází
z Večeřadla a odchází s učedníky, aby překročil potok
Cedron a vstoupil do Olivové zahrady. V této zahradě je
dodnes několik prastarých olivovníků. snad byly svědky
toho, co se odehrálo v jejich stínu onoho večera, když
Kristus v modlitbě zakoušel smrtelnou úzkost a “jeho pot
stékal na zem jako krůpěje krve“ (Lk 22,44). Krev,
kterou krátce předtím předal církvi jako nápoj spásy v
eucharistické svátosti, začínala být prolévána; její
prolití se pak dokonalo na Golgotě a stalo se nástrojem
našeho vykoupení: “Kristus přišel jako velekněz
budoucích hodnot; (...) vešel jednou provždy do
svatyně, ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a
tím nám získal věčné vykoupení“ (Žid 9,11-12).
Hodina našeho vykoupení. Ježíš neprchá před svou „hodinou“, i když byl nesmírně těžce
zkoušen: „Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem
přišel“ (Jan 12,27). Touží po tom, aby učedníci zůstali s ním, a musí naopak zakoušet
osamocení a opuštěnost: „To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít? Bděte a modlete
Jedna z osmi nejstarších oliv
v Getsemanské zahradě na
úpatí olivové hory
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se, abyste nepřišli do pokušení“ (Mt 26,40-41). Pod křížem po boku Marie a zbožných žen
zůstane pouze Jan. Agónie v Getsemanech byla jen úvodem k agónii kříže na Velký pátek.
Svatá hodina, hodina vykoupení světa. Když se slaví eucharistie u Ježíšova hrobu v
Jeruzalémě, člověk se vrací téměř hmatatelně do jeho „hodiny“, do hodiny kříže a oslavení.
Na toto místo a do této hodiny se duchovně přenáší každý
kněz, který slouží mši svatou, spolu s církevním společenstvím,
které se jí účastní.
„Byl ukřižován, umřel a byl pohřben; sestoupil do
pekel; třetího dne vstal z mrtvých“. Slovům vyznání víry

odpovídají slova kontemplace a hlásání: „Ecce lignum crucis,
in quo salus mundi pependit. Venite, adoremus“ (Hle
kříž, na kterém zemřel Spasitel světa. Klaníme se ti, Pane Ježíši
Kriste - liturgický překlad). S touto výzvou se církev obrací na
všechny v odpoledních hodinách Velkého pátku. Během
velikonoční doby se pak znovu vrátí ke svému zpěvu, aby
hlásala: Surrexit Dominus de sepulchro, qui pro nobis
pependit in ligno. Alleluia. (Z hrobu vstal Pán, který byl pro
nás přibit na dřevo. Alleluia).
HLUBOKÉ A MILOSTIPLNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ - ZVLÁŠTĚ
SLAVENÍM EUCHARISTIE - VÁM PŘEJE A HOJNOST BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ VÁM
VYPROŠUJE
P. Lohel

Březen 2005
6. neděle
13. neděle
19. sobota
20. neděle
21. pondělí
22. úterý
23. středa
24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle
28. pondělí
29. úterý
30. středa
31. čtvrtek

4. NEDĚLE POSTNÍ
5. NEDĚLE POSTNÍ
Slavnost SVATÉHO JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
KVĚTNÁ NEDĚLE
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
STŘEDA SVATÉHO TÝDNĚ
ZELENÝ ČTVRTEK
Kristus na hoře Olivetské – detail
VELKÝ PÁTEK
(Karel Škréta, Pašijový cyklus 1672-74)
BÍLÁ SOBOTA
Velikonoční vigilie
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Duben 2005
1. pátek
2. sobota
3. neděle

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
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Bohoslužby:
Zelený čtvrtek - 24.3.

kostel sv. Jana Nep. 17,30 hod.
Večerní mše na památku Večeře Páně s obřadem mytí
nohou
Velký pátek - 25.3.
kostel Nejsv. Trojice 15,00 hod. křížová cesta
kostel sv. Jana Nep. 17,30 hod. památka Umučení Páně
Velikonoční vigilie - 26.3.
kostel sv. Jana Nep. 20,00 hod.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - 27.3.
kostel sv. Jana Nep. 9,00 hod.
kostel Nejsv. Trojice 11,00 hod.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM - 28.3. kostel sv. Jana Nep. 9,00 hod.
kostel Nejsv. Trojice 11,00 hod.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM - 29.3.
kostel Nanebevzetí P.M. 7,30 hod.

•
•
•

Biblické katecheze budou v sobotu 5. a 18. března.
Promítání videofilmu bude v sobotu 12. března.
Farní poutní zájezd do Poličky se bude konat 21. května.

Zápis ze schůzí výboru Společnosti přátel košířských
kostelů konaných 14.1.05 a 18.2.05
Na obou schůzích byli přítomni tito členové výboru: P. Lohelius, MUDr. E. Horáková,
V. Bobysud (omluven 14.1.05), V. Funda, S. Hojek, S. Dobeš.
Projednávaná témata:
- Oprava varhan u sv. Jana. Konstatováno úspěšné dokončení opravy na níž kromě
košířských farníků přispěla i Rada MČ Praha 5
- Uspořádání varhanního koncertu. O provedení varhanních skladeb bude požádán
koncertní mistr Václav Roubal. Jako nevhodnější se jeví květnový termín v rámci
svatojánských poutních slavností. Pozvánka na koncert bude předána Městskému
zastupitelstvu Prahy 5, zejména p. starostovi JUDr. M. Jančíkovi.
- Oprava střechy kostela sv. Jana. Byla podána žádost o grant na MK.
- Oficiální název farnosti. ŘK farnost u kostela Nejsvětější . Trojice v Praze-Košířích.
Sídlo a adresa farnosti: Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1-Hradčany
- Podvojné účetnictví farnosti.Podle příslušného předpisu přejde vedení farnosti na
podvojné účetnictví. Pomůže člen ER farnosti J. Fridrich a účetní strahovského
kláštera.
- Jarní farní poutní zájezd. Byl přijat návrh na zájezd do Poličky , termín 21.5.05. Bližší
informace budou podány po dokončení organizačních prací.
- Pamětní desky v předsíni kostela sv. Jana. V souvislosti s instalací pamětní desky
P. Františka Vernera bude provedena renovace nápisu na pamětní desce P. Václava
Chlumského. Před instalací obou desek u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého
bude chrámová předsíň vymalována.
- Poutní bohoslužby u sv. Jana. Účast přislíbil Otec biskup Karel Herbst.
- Rekonstrukce sakristie u sv. Jana. Byla dokončena celková rekonstrukce sakristie
včetně sociálního zázemí.
- Další plánované akce. Schodiště k farnímu sálu, elektroinstalace ke zvonům nad
vchodem do farní auly, její vymalování, realizace přípravny pro pohoštění v prostoru
nad sakristií.
Další schůze výboru bude v obvyklém termínu, tj. 11. března 2005 u Nejsv. Trojice.

Zapsali: S. Dobeš a V. Funda
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Zpráva Farní charity
Přehled sbírek za rok 2004
45. Sbírka – Leden
Na opravu farní budovy při kostele sv. Ondřeje v Olomouci

600 Kč

46. Sbírka – Únor
Na nemocnici v Ugandě – Projekt Arcidiecézní charity

1500 Kč

47. Sbírka – Březen
Na dopravu do těžko přístupných oblastí v Ugandě –
Projekt Arcidiecézní charity

650 Kč

48. Sbírka – Duben-Květen
Na klášter Trapistů – Nový Dvůr

4 000 Kč

49.Sbírka –Červen-Srpen
Projekt Charity Hlučín

1 700 Kč

50. Sbírka – Září – Říjen
Na Azylový dům pro bezdomovce (vybavení prádelny)

2 500Kč

51. Sbírka – Listopad
Sbírka na léčení těžce nemocné šestileté holčičky

5 000Kč

52. Sbírka - Prosinec
Na opravu varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého v Košířích

5 800Kč

Azylový dům ACDCH Praha děkuje všem farníkům, kteří přispěli finančně a
k ošacení těch nejubožejších v naší zemi.
Je možné se aktivně účastnit záslužného díla přípravy mladých kněží – misionářů.
Misionáři Společnosti Božího Slova (Verbisti) pracují na Slovensku a v Čechách od r. 1923.
Jejich hlavním posláním je ohlašovat evangelium tam, kde ještě nebylo hlásané a nebo, kde
bylo hlásané nedostatečně. Jsou misionářskou řeholí.
Na Slovensku jsou v Nitře, Bratislavě a Lučenci. Na Moravě pracují ve Velkých Karlovicích,
Vsetíně a Valašské Polance. V Čechách jsou v Brtníkách a českobudějovické diecézi.
V současnosti pracuje 26 mladých misionářů z Čech a Slovenska v 15 ti krajinách světa –
v Bolívii, Mexiku, Kolumbii, Uruguai, Keni, na Madagaskaru na Ukrajině, Filipínách, Taivaně,
Číně, Irsku a v Brazílii.
V současné době je v postulátě, noviciátě a teologátě 33 mladých kandidátů.
Je možné se přímo zapojit do procesu jejich přípravy modlitbou a materielní pomocí. Když by
jste měli zájem pravidelně pomáhat určitým finančním obnosem, můžete ho zasílat
pravidelně měsíčně a nebo dvakrát do roka na účet Společnosti Božího Slova v Nitře
č. 0805945001, kód banky 5600. Finanční obnos je libovolný.
Při prvním poukázání finančního daru Vám bude přidělený bohoslovec, jehož sponzorem se
stanete. Jeho jméno Vám bude zveřejněno po pěti letech jeho studia, když bude skládat
věčné sliby. Takto budete přímo účastni též Vy záslužného díla, přípravy nového misionáře,
který ponese radostnou zvěst tam, kde je třeba.
Vaše rozhodnutí můžete oznámit dopisem na adresu:
Společnost Božího Slova
Kalvária 3
949 01 Nitra
Slovensko
MUDr. E. a M. Horákovy
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Tříkrálové koledování
Tak jako před rokem, zúčastnila se mládež i letos celonárodní
Tříkrálové sbírky, jejímž účelem je pomoci chudým či postiženým
finančním
Oproti předchozím rokům už byla organizace ze strany Katolické
charity velmi dobrá a bylo vidět, že někteří lidé už vědí, o co jde buď z televize nebo
z předešlých let. Jediné, co mi trochu vadilo, bylo to, že sbírka byla naplánovaná na celý
týden a tak na konci týdne už chodilo spoustu lidí s tím, že už darovali a že potkali jiné
koledníky. Zahajovalo se 2.1.05 mší svatou a požehnáním s následným pohoštěním
v Arcibiskupském paláci. Poté už mohli první koledníci vyjít do ulic a koledovat. Na Slavnost
Zjevení Páně 6.1.mělo být hlavní těžiště sbírky, ale tento den vycházel na čtvrtek a tak
myslím, že stejně většina koledníků vybírala jako my až na konec sbírky o víkendu (7.- 9.1).
Sbírka se začala řešit s velkým předstihem už v říjnu, kdy skoro nikdo ještě nevěděl, jak bude
mít čas. Na vánočním setkání se ukázalo, že nás bude zase o něco míň. Zpočátku jsem se
bál, že budeme jen jedna trojice, ale zdravé jádro vydrželo. Navíc jsem s Boží pomocí získal
ještě pomoc koledníků odjinud.
Nejvíc mi udělala radost Markéta K., která vede oddíl děcek na Břevnově a organizovala tam
sbírku. Začínali až v sobotu a tak mi půjčila na pátek dva malé koledníčky, Cecilku a
Kajetána, kterým jsem ukázal náš kostel (moc se jim líbil) a vyšli jsme zahájit sbírku
k Andělu. Úplně jsem byl překvapen, ak je to bavilo a soutěžili mezi sebou kdo víc vybere.
Některým lidem dělá problémy stydlivost, nebo se cítí trapně, ale tihle dva jako by nevěděli,
co to je.
V sobotu jsme vyjeli na náš revír – zločinské obchodní centrum, o který soutěžíme se
Stodůlkovskými. Tentokrát oni vybírali dopoledne a my odpoledne, tak nedošlo k žádnému
střetu.
Vybrali jsme celkem dost, i když bylo znát, že lidé už předtím dávali dost na Asii, tak nemohli
být tolik štědří.
Vybírání jsme dokončili ještě v neděli, abychom doplnili všech 9 kasiček, které jsem si převzal
z Charity.
Letos nás neobtěžovali žádní opilci, ani urážky jsem tentokrát žádné neslyšel. Až na to, že
nás jednou vyhodili ze soukromého pozemku před Intersparem, byli celkově lidé milí nebo
neteční.
Na to, jak málo se nás sešlo, jsem byl opět mile překvapen, kolik jsme vybrali.
Celkem 18.171 Kč.
Děkuji tedy všem, kdo se zúčastnili. Starým pardálům: Vítkovi Bobysudovi, Pavlu
Křížovskému, Václavu Plíškovi. I premiantům, kteří nás zachraňovali: Jardovi Drábovi,
Ondrovi Vaněčkovi, Marušce Fundové.
Nakonec mé díky patří příznivcům, kteří naše řady doplnili: Cecilce, Kajetánovi a skautům
Vlastíci a Slávkovi.
Václav D.

Další pohledy na víru
III. Ježíš Kristus: Prostředník a Plnost veškerého zjevení
39. Jak je Kristus definitivním zjevením?
Jako Syn Boží, který se stal člověkem, je Ježíš Kristus dovršením Božího zjevení. V
Ježíši Bůh zjevil vše, co svět potřebuje znát pro svou spásu a posvěcení. To se nazývá
"veřejné zjevení." (65)
40. Bude ještě nějaké další zjevení?
Nikoliv, objektivní obsah Božího zjevení byl dovršen v Ježíši Kristu. My však rosteme v
našem subjektivním chápání a prožívání tohoto zjevení během života a vlastně do skonání
světa. (66).
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41. Co jsou potom soukromá zjevení?
Soukromá zjevení jsou nadpřirozená sdělení, která Bůh dává určitým vybraným
osobám. Tato zjevení musí být ověřena církví. Jejich smyslem je pomoci lidem pochopit a
prožívat veřejné zjevení, které je pro lidstvo nezbytné. (67).
Křesťanská dokonalost
21. Co je p o k u š e n í ?
Pokušení je vnitřní lákání ke hříchu
Pouhá myšlenka na něco zakázaného, pohled na něco takového nebo něco takové slyšet
není ještě pokušením, neláká-li to vůli ke hříchu.
22. O d k u d přicházejí pokušení?
1. z našich zlých náklonností,
2. ze světa,
3. od zlého ducha.
Bůh dopouští pokušení, aby nás udržoval v pokoře a rozmnožil naše zásluhy.
23. K d y se stává pokušení hříchem?
Pokušení se stává hříchem teprve tehdy, když k němu svolíme.
Nejprve přijde myšlenka na něco zlého, pak se rozhodujeme, až dáme konečný souhlas.
24. Co musíme udělat, abychom pokušení přemohli?
Musíme se modlit a hned v zárodku mu čelit.
Často se doporučuje vzbudit úkon ctnosti opačné pokušení: na příklad úkon pokory při
pokušení k pýše. Pokušení proti víře se nejlépe přemáhá tím, že ho prostě ignorujeme.
Prudká a déle trvající pokušení svěřme zpovědníkovi.
25. Co zvláště musíme dělat, abychom přemohli pokušení proti sv. čistotě?
1. pečlivě se vyhýbat zahálce,
2. vyhýbat se nebezpečí a příležitosti ke hříchu,
3. hned od počátku pokušení rychle a rozhodně odpírat.
26. Co si má počít ten, kdo p o d l e h l pokušení?
1. Nepodléhat přílišnému zármutku a malomyslnosti,
2. hned vzbudit upřímnou lítost a opravdové předsevzetí, že se napraví;
3. horlivě pokračovat ve svých obvyklých zbožných úkonech.
Pokud byl někdo svědkem našeho provinění, musíme také - je-li třeba - napravit dané
pohoršení. Jestliže jsme v pokušení zvítězili, poděkujme za to Bohu.
P. Lohelius

Karel Škréta: Pašijový cyklus
Karel Škréta (1610-1674), jeden z našich nejvýznamnějších barokních malířů, se narodil
v nekatolické úřednické rodině, pro kterou začátek třicetileté války znamenal vnitřní rozvrat a
ztrátu majetku. Nakonec i sám umělec, který se malířství vyučil u dvorských mistrů císaře
Rudolfa II., musil asi v r. 1627 jako nekatolík (patrně český bratr) opustit Prahu. Emigroval
nejprve do Německa a později se přes Vídeň se dostal do Benátek. Zde se pohyboval
v okruhu nejvýznamnějších malířů té doby a posléze i konvertoval ke katolictví. Do Prahy se
vrátil již jako katolík v r. 1638. Konverse mu umožnila založit si malířskou dílnu a také získat
zpět zkonfiskovaný rodinný majetek.
Škréta se na rozdíl od malířů tehdejší doby, vesměs zaměřených na mytologické výjevy,
věnoval tématům religiózním. Svými malbami (někdy společně se svými žáky) vyzdobil celou
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řadu pražských i mimopražských kostelů. Byl také
vynikajícím portrétistou, který velmi dokonale vystihoval
osobnost portrétovaných.
Chtěli bychom v této postní době upozornit na Škrétův
Pašijový cyklus, umístěný v chrámu sv. Mikuláše na
Malé Straně, který byl v tehdejší době součástí
jezuitského profesního domu. Cyklus tvoří 10 obrazů,
které na objednávku malostranských jezuitů vytvořil
umělec na sklonku svého života a není docela jisté, zda
byl vůbec dokončen. Dílo, soustředěné výhradně na
utrpení Krista, bylo určeno do chodeb jezuitské rezidence
a mělo sloužit ke zbožné kontemplaci členů Tovaryšstva
podle Duchovních cvičení zakladatele řádu, sv. Ignáce.
Meditativní
vážnost,
rembrandtovský
tragismus,
dramatická temnosvitná kompozice s prudkými protiklady
světla a stínu jsou nejvlastnějším výrazem Škrétova
posledního životního období. Názvy jednotlivých obrazů –
Kristus na hoře Olivetské, Kristus před Kaifášem, Kristus
před Herodem, Kristus před Pilátem, Bičování, Korunování
trním, Ecce Homo, Ukřižování, Panna Maria Bolestná a
Oplakávání - sledují utrpení Kristovo na křížové cestě a bolest jeho Matky, která jej na této
cestě doprovází.
Pašijový cyklus je i v současné době umístěn v malostranském chrámu sv. Mikuláše a jeho
shlédnutí doporučujeme jako inspirující doplněk pro postní meditace.

Literatura a ilustrace: S. Dobalová: Pašijový cyklus Karla Škréty. Nakladatelství Lidové
noviny, 2003

Oprava chórových varhan v kostele sv. Jana
Nepomuckého
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Opravu
chórových
varhan
nad
presbytářem velmi odborně provedl
varhanář
Jan
Otcovský,
kterému
asistovala jeho manželka a náš pan
varhaník J. Plíšek (rovněž s manželkou,
která pro celý tým obětavě vařila).
Oprava, podle pana Otcovského pěkně
řemeslně provedených varhan z druhé
poloviny 19. století, byla rozdělena do
dvou etap. Zatím byla provedena první,
pro zprovoznění nástroje nejdůležitější,
v ceně 60-65 000 Kč. Práce v druhé etapě
jsou kalkulovány na přibližně 45 000 Kč.
Pan varhanář se vyjádřil, že při pravidelné
údržbě a ladění má nástroj šanci, že bude bez větších investic sloužit nejméně jedno století.
Doufáme, že se podaří splnit i druhou pracovní etapu tak, aby i naši potomci mohli slýchat
doprovod těchto varhan při liturgii.

Poděkování patří všem, kdo se opravy zúčastnili (i mládežníkům, kteří nástroj
rozebrali a k opravě tak připravili), našemu panu varhaníkovi, všem dárcům –
farníkům, panu starostovi Městské části Praha 5 za finanční dar a v neposlední
řadě našemu duchovnímu otci P. Lohelovi, který celou akci zaštítil.

Poznáváme naše farníky
Řady našich farníků se opět rozmnožily! Manželům Kristině a
Markovi Horákovým se 11.2.05 narodil syn Vojtíšek, první
pravnuk v rodině Nekulových. Kromě svého patrona má v nebi
jistě velkou přímluvkyni, nedávno zesnulou babičku Markétku.
Vojtíškovi přejeme do života Boží lásku a požehnání, ostatní mu
bude jistě přidáno.
Úroveň vzdělání našich mladých farníků stoupá, máme ve svých řadách dalšího
inženýra, jak nám oznámil Václav Dráb. I jemu přejeme hojnost Boží pomoci v životě
profesním a děkujeme za vše, co dělá pro život farní ( a není toho málo). Jen tak dál,
inženýre Václave!
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Římskokatolická košířská farnost v Praze 5
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