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NARODIL SE Z MARIE PANNY…
Každé detektivní pátrání je napínavé. Komisař a jeho
spolupracovníci sledují všechny možné souvislosti případu.
Nic nemohou ponechat pouhé náhodě. Sledují vzájemné
vztahy jednajících osob, návaznost či souběžnost různých
důležitých událostí. Logické příčiny a motivy, které vedly
k tomu, co se stalo. Mají dospět k uspokojivému vysvětlení,
rozuzlení případu, k jasnému sdělení, jak to vlastně bylo a
proč došlo k takovému výsledku svobodného lidského
jednání.
V naší celoživotní duchovní orientaci můžeme prožívat
něco podobného. Tajemství víry by nemělo zůstat zahalené
mlhou naší nevědomosti. Mělo by se postupně odkrývat
díky naší postupné snaze o poznání jeho obsahu. Jde o
cestu náročnou a napínavou s přibývajícími výsledky
objevů, s dílčími úspěchy našeho „pátrání“ až ke
konečnému rozuzlení, kdy pravda zazáří v plné síle a kráse.
Každým rokem jdeme znovu k betlémským jeslím po
adventním rozjímání, abychom hlouběji než v předchozích letech pronikali k tajemství
příchodu Boha na svět vtělením.
Co nás přitom vede. Bible? Ta sama nestačí. Potřebujeme pomocnou ruku Církve,
jejího učení, které z Písma čerpá a správným způsobem v síle Ducha svatého rozvíjí
v souvislostech jednotlivá biblická sdělení v proudu posvátné Tradice – mimobiblického
předávání.
Vtělení je začleněno do řádu spásy, který je dílem Nejsvětější Trojice. „Vždyť jako má
Trojice jen jednu a tutéž přirozenost, tak má jen jedno a totéž působení“ (2. cařihradský
koncil /553/:DS 421). „Otec, Syn a Duch svatý nejsou tři původci tvorů, nýbrž jediný
původce.“ (Florentský koncil /1442/:DS 1331) Nicméně každá božská osoba vykonává
společné dílo podle své osobní vlastnosti. A tak církev s odkazem na Nový zákon vyznává:
„Jeden je totiž Bůh Otec, od něhož jsou všechny věci; jeden je Pán Ježíš Kristus, skrze něhož
jsou všechny věci; jeden je Duch svatý, v němž jsou všechny věci.“ (2. cařihradský koncil
/553) DS 421) Především božská poslání vtělení Syna a darování Ducha svatého zjevují
zvláštní vlastnosti božských osob. (KKC 258)
Vtělení Pána Ježíše je tedy Boží Dar, který je totožný s Dárcem. „Vtělení Božího Syna
zjevuje, že Bůh je věčný Otec a že Syn je soupodstatný s Otcem, totiž že je v něm a s ním
jediný Bůh.“ (KKC 262)
Přijetím lidství se Bůh ani trochu nezměnil. Změnila se však situace člověka. Ve
spojení s Kristem se mu otevřel jedinečný přístup k Bohu – účast na Božím životě před tím
v takové síle neuskutečnitelná.
Neměli bychom však zapomenout na další vznešené bytosti, které Bůh stvořil. Jaké je
jejich postavení vůči vtělení Božího Syna. Nejsou vzhledem k tomuto podivuhodnému kroku
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Božímu k lidem zanedbáni nebo ošizeni? Vždyť Bůh na sebe nevzal andělskou, ale lidskou
přirozenost. Dobří andělé si nestěžují na tuto skutečnost ani nestrádají, ale pochopili, v čem
spočívá jejich poslání a životní náplň: „Celý život vtěleného Slova od vtělení po
nanebevstoupení je obklopen klaněním a službou andělů. Když Bůh uvádí svého
Prvorozeného do světa, říká: „Ať se mu klanějí všichni Boží andělé“ /Žid 1,6/. Jejich
chvalozpěv při Kristově narození nepřestal znít ve chvalozpěvu církve: „Sláva na výsostech
Bohu…“ (Lk 2,14). Andělé ochraňuje Ježíšovo dětství, /Mt 1,20/ obsluhují Ježíše na poušti,
/Mk 1,12/ dodávají mu síly ve smrtelné úzkosti /Lk 22,43/, i když by ho mohli zachránit
z rukou nepřátel Mk 26,53/ jako kdysi Izrael. /2 Mak 10,29-30/. Andělé také „evangelizují“
/Lk 2,10/ tím, že oznamují radostnou zvěst o vtělení /Lk 2,8-14/ a Kristově vzkříšení./Mk
16,5-7/ Při Kristově návratu, který ohlašuje, /Sk 5,18-20/ mu budou sloužit při jeho soudu.
/Mt 13,41/. (KKC 333)
V našem pátrání se můžeme dostat k významu jména Ježíš. „Ježíšovo jméno
znamená, že jméno samého Boha je přítomno v osobě jeho Syna, /Sk 5,41/ který se stal
člověkem kvůli všeobecnému a definitivnímu vykoupení z hříchů. Jen jméno Boží přináší
spásu, /Jan 3,18/, a napříště ho mohou všichni vzývat, neboť vtělením se Bůh spojil se všemi
lidmi, /Řím 10,6-13/ „neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom
mohli dojít spásy“ /Sk 4,12/. (KKC 432)
Tak jsme mohli objevit „motiv Pachatele“. Příchod Boha na svět není dílem nějaké
slepé náhody nebo rozmaru, ale Jeho nekonečné lásky.
Ještě zbývá připomenout, k čemu nás opětovné zkoumání „případu“ vede a v čem
nás může obohacovat. Jde o další roznícení naší víry ve skutečné vtělení Božího Syna. Tato
víra je rozlišovacím znamením celé křesťanské víry: „Ducha Božího poznáte takto:“každý
duch, který vyznává, že Ježíš přišel jako Mesiáš v těle, je z Boha“ (1 Jan 4,2). To je radostné
přesvědčení církve od samého počátku, když opěvuje „velké tajemství zbožnosti“: „Přišel
v lidské přirozenosti“ (1Tim 3,16)
Do letošních svátků Kristova příchodu na svět Vám přeji mnoho radosti z víry, která je
nesmírným Božím obdarováním a také výsledkem našeho bohulibého pátrání.
A víra to je nádherná jistota.
„Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte…“ , jak nás povzbuzuje známá koleda.
V Kristu Vám vyprošuje požehnání

P.L.

„Syn Boží se stal pro tebe člověkem. Vysvobodil tě od smrti a povolal ke království. Jak bys
tedy ty, který jsi tolik dosáhl a dosahuješ, neměl slavit svátek po celý svůj život? Ať proto
nikdo není smutný pro chudobu nebo pro nemoc či pro obtíže. Vždyť celý náš čas je svátek.
Proto také praví Pavel: „Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se.“
Sv. Jan Zlatoústý
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pátek
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středa
čtvrtek
pátek

10.
12.
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17.

neděle
úterý
středa
čtvrtek
neděle

1. pátek v měsíci
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Sv. Mikuláše, biskupa
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Panny Marie Guadalupské
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
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18.- 23.
24. neděle
25. pondělí
26. úterý
27. středa
28. čtvrtek
31. neděle
1. ledna 2007

Pondělí až Sobota před Štědrým dnem
4. NEDĚLE ADVENTNÍ – ŠTĚDRÝ DEN
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
večerní bohoslužby: „Na začátku občanského roku“
Slavnost PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ

✔

Na prahu adventní doby jsou všichni dospělí farníci srdečně zváni na duchovní obnovu,
která se koná v sobotu 2. prosince od 15.00 hod. v prostorách kostela sv. Jana
Nepomuckého. V programu rekolekce budou jako obvykle promluvy, svátost smíření,
mše sv. a příležitost k adoraci. Chceme prožít krásný duchovní advent?

✔

Mikulášská besídka s nadílkou bude letos v neděli 3. prosince od 16.00 hod. Srdečně
zváni jsou farníci a přátelé všech věkových skupin. Hudební, recitační a divadelní
projevy účastníků budou vítány!

✔

Další biblická katecheze pro dospělé bude v sobotu 9. prosince v 18.15 hod. ve farní
aule sv. Jana Nep.

✔

Předvánoční večírek mladých rodičů a přátel košířské farnosti se koná v neděli 17.
prosince v 18.00 hod. ve farní aule sv. Jana Nep.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOŠÍŘÍCH
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Vigilie - zvláště pro děti
kostel sv. Jana Nep. 24.12.
Půlnoční
kostel sv. Jana Nep. 24.12.
Za svítání - Boží hod vánoční
kostel sv. Jana Nep. 25.12.
Ve dne - Boží hod. vánoční
kostel Nejsv. Trojice 25.12.

16,00 hod
24,00 hod.
9,00 hod.
11,00 hod.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
kostel sv. Jana Nep.
26.12. 9,00 hod.
kostel Nejsv. Trojice
11,00 hod.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
kostel Nejsv. Trojice
27.12. 17,30 hod.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
kostel sv. Jana Nep.
31.12. 9,00 hod.
kostel Nejsv. Trojice
11.00 hod.
Sv. Silvestr - závěr kalendářního roku
kostel sv. Jana Nep.
31.12. 16,00 hod.
kostel Nejsv. Trojice
17,30 hod.
Slavnost PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ
kostel sv. Jana Nep.
1.1.07 9,00 hod.
kostel Nejsv. Trojice
11,00 hod.
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Pozvání na Tříkrálovou sbírku
Začátkem příštího roku se ve dnech 2. - 7.ledna 2007 opět
uskuteční již tradiční Tříkrálová sbírka, pořádaná Českou katolickou
charitou. Hlavním smyslem sbírky je pomoc potřebným lidem.
Aby tato sbírka byla úspěšná, hledáme ochotné koledníky od osmi
let (obojího pohlaví). Prosíme je, a hlavně rodiče těch menších, aby (je) se zapsali do konce
roku 2006 v sakristii kostela sv. Jana Nepomuckého nebo dali vědět na mobil 724 308209
Václavu Drábovi, který bude celou sbírku v Košířích koordinovat a zodpoví případné dotazy.
Další možností je ohlásit se na hodině náboženství u Otce Lohela. Královské obleky jsou
zajištěny. Na všechny koledníky a jejich rodiče čeká také královská (arcibiskupská) odměna:
pohoštění v arcibiskupském paláci na Hradčanech po slavnostní mši svaté.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel košířských kostelů, konané
dne 10.11.2006 v domečku u Nejsv. Trojice v Košířích
Přítomní:

P. Lohelius, Vít Bobysud, Václav Dráb, Jan Havel, MUDr. Horáková a Stan. Dobeš

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
2. Technické záležitosti
3. Farní aktivity a rozprava

Ad 1- 2:
Ing Bobysud podrobně informoval o průběhu provedených prací v souvislosti s
opravou střechy u sv Jana. Situace je tam složitá, svodů dešťové vody je několik a všechny jsou za
téměř 65 let existence kostela ve stavu, vyžadujícím důkladnou revizi a namnoze i opravu. Tyto akce
jsou dosti nákladné, takže je nutno zvažovat pořadí jejich realizace podle finančních možností. Tuto
problematiku sledují naši odborníci pp stav Havel a Ing Bobysud, kteří k věci podávají příslušné
podněty a návrhy.
K provádění oprav v příštím roce bude podána žádost o udělení grantu k pokrytí alespoň větší
části předpokládaných nákladů. Výbor k tomu zajistí vypracování alespoň odhadu výše ceny těchto
prací vč potřebného materiálu tak, aby žádost mohla být podána ještě v průběhu IV/2006.
K záležitosti GO varhan u Nejsv. Trojice bylo dohodnuto, že kromě fy pana Habětína oslovíme ještě
jinou varhanářskou firmu s příslušnou licencí. Bude-li v realizaci potřebné GO pružnější, zadáme tuto
práci této firmě. Je totiž nutno zahájit práce ještě v průběhu letošního roku.
Při posouzení možností financování projednávaných akcí dospěl výbor s politováním k závěru, že
některé předpokládané akce je nutno odsunout na pozdější dobu. Jedná se zejména o vyhřívání lavic
v kostele sv Jana. K dodání topných rohoží do lavic a instalace el. kabeláže vč materiálu a DPH je
podle předběžného rozpočtu třeba počítat s částkou cca 170.000,- Kč
K usnadnění možnosti sponsoringu akcí, vyžadujících pohyb větších finančních částek, bude od
prosincového vydání našeho „Košířského farního listu“ uváděno v jeho tiráži bankovní spojení farnosti,
tj. číslo BÚ - 0125708379/0800. Na tento BÚ je možno platebním příkazem bezhotovostně poukázat
peněžní dary a příspěvky, určené pro potřeby farnosti.
Ad 3:
V dalším průběhu byl po krátké poradě dohodnut termín Mikulášské besídky a
stanoven na neděli 3. prosince od 16,00 hod.
V sobotu 16. prosince od 18,00 hod proběhne vánoční besídka mládeže naší farnosti s připraveným
programem.
Příští schůze výboru naší Společnosti přátel košířských kostelů – Farní rady - je svolána na obvyklý
termín, tj. na pátek 8. prosince k Nejsvětější Trojici.
V průběhu jednání zaznamenali
Václav Dráb a Stanislav Dobeš
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Sv. Jan Damašský
církevní učitel
(650? – 750?)
Hned den po 1. adventní neděli si letos připomeneme
posledního ze starověkých církevních učitelů, kteří se nazývají
„církevní otcové“. Žil v období, které bylo osudové pro
křesťanství východního středomoří. Krátce před jeho
narozením se jeho vlast Sýrie a jiné křesťanské země Blízkého
východu staly obětí mohamedánských výbojů. Muslimští
dobyvatelé se zpočátku chovali vůči křesťanům snášenlivě,
jak se to projevilo i v životě sv. Jana, ale později je začali
otevřeně utlačovat, až se tyto oblasti celkově vzdálili
křesťanskému světu.
Sv. Jan Damšský pocházel z arabské křesťanské rodiny. Narodil se někdy kolem roku
650. Jeho otec Sargun ibn Mansur zastával vysoký úřad (ministr financí?) na dvoře
damašského kalifa, mohamedánského vládce. Jan vyrůstal na vládcově dvoře a v dětství byl
přítelem pozdějšího kalifa Jazíra. Studoval literaturu a filosofii. Kromě literárních
a duchovních zájmů byl určitou dobu spolupracovníkem a snad i nástupcem svého otce.
Změnu v jeho životě způsobila vláda kalifa Abd al-Malika (685-705), který začal
postupovat nepřátelsky vůči křesťanům. Janova rodina opustila kalifův dvůr a Jan
s adoptovaným bratrem Kosmou Majámem odjel kolem roku 700 z Damašku do
poustevnického kláštera (laury) sv. Sáby u Jeruzaléma. Tehdy už měl pověst učence
a básníka.
Jeruzalémský patriarcha Jan V. si velmi vážil Jana Damašského. Vysvětil ho na kněze
a často používal jeho služby. Tak na patriarchovu žádost Jan sestavil obranné spisy proti
obrazoborcům, kteří pod vedením byzantských císařů Lva III. Isaurského (717-741)
a Konstantina Kopronyma (741-775) bojovali proti uctívání svatých obrazů. Císaři
pronásledovali obránce této úcty, ale proti Janovi Damašskému nemohli nic dělat, protože
byl na mohamedánském území. Tak vznikl zvláštní a v dějinách řídký případ, kdy historičtí
nepřátelé křesťanství zachránili obránce křesťanské pravověrnosti před pronásledováním
křesťanského císaře.
Kromě jeruzalémského patriarchy se na damašského učence obraceli i jíní biskupové. Více
jeho spisů vzniklo na jejich žádost.
Modlitba, studium a psaní v tichu klášterní cely tvořili podstatnou část života Jana
Damašského. Ale na patriarchovu žádost někdy opouštěl klášterní samotu a přicházel
do Jeruzaléma, kde kázal.
Jan Damašský zemřel ve vysokém věku kolem roku 750. Pochovali ho v laurě
sv. Sáby, kdy byly jeho tělesné ostatky až do 12 století. Potom je přenesli do Cařihradu.
Svatý Jan Damašský je považován za jednoho z největších a především
nejsystematičtějších teologů křesťanského Východu. Někteří ho označují za Tomáše
Akvinského východní církve. Zanechal mnoho spisů, které je možné rozdělit na věroučné,
mravoučné, asketické, výklady Písma, životopisy, promluvy a básně.
Jeho hlavní věroučné dílo se nazývá Pramen poznání (řecky Pegé gnoseos).
Teologicky významná je zvláště třetí část, kde mluví o Bohu, o stvoření a Boží prozřetelnosti,
o Vtělení a jeho důsledcích, o Ježíši Kristu, o svátostech, o Panně Marii, o úctě svatých
a obrazech, Písmu sv., o hříchu a posledních věcech člověka. V druhé části díla tak jako
i v mnohých menších spisech se zabývá herezemi prvních křesťanských století a brání jimi
napadanou pravověrnou nauku.
Jako básník přispěl také k formování východní církevní poesie a hudby.
Nechme se naplnit radostí při četbě jedné perly z jeho díla, překrásným pohledem na
Bohorodičku:
„Maria je nám dárkyní všeho dobra, v ní se Bůh stal člověkem a člověk se stává
Bohem. Co je podivuhodnějšího? Co je blaženějšího? Třesu se bázní, hrůza mne jímá z toho,
co jsem řekl. S prorokyní Marií dejme se nyní za zvuků tympánů do tance, když jsme umrtvili
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ony údy, které jsou na zemi, neboť tento zvuk je tajemný. Zajásejme u archy Boží
duchovním jásotem a padnou zdi Jericha, totiž pevnosti nepřátelské moci. Zatančeme
v duchu s Davidem, neboť archa Hospodinova nalezla dnes místo klidu. S Gabrielem,
andělským knížetem, zvolejme: „Zdráva milosti plná, Pán je s tebou!“ Buď pozdraven ty
bezedný oceáne radosti! Buď pozdravena jediná naše obrana před smutkem! Buď
pozdravena ty, která jsi lékem všemožné bolesti duše! Buď pozdravena ty, skrze niž byla
zapuzena smrt a z níž vzešel život.“
Použitá literatura:

P.L.

Hlasy otců, Křesťanská akademie, Řím 1970.
Ondruš, R. S.J.: Blizki Bohu i ľuďom, Spolok sv. Vojtěcha, Trnava 1991.

K přemýšlení (výroky sv. Ignáce z Loyoly)
„Pannu Marii bolí více to, že lidé urážejí jejího Syna hříchy, než ji bolelo jeho ukřižování.“
Jako slunce nemá nic společného s tmou, tak nemá Panna Maria nic společného s hříchem ať
skutečným nebo dědičným.Ona a hřích je něco neslučitelného.Jako je příčina příčiny příčinou
zapříčiněného, tak je příčinou ukřižování Krista hřích. Tolikrát ukřižuješ,kolikrát hřešíš. A to k jak
veliké bolesti Panny Marie!
„Kdyby židé bývali věděli, nikdy by nebyli božského Pána ukřižovali“ (1 Kor 2,8).Ty však víš na
kom se prohřešuješ.Kvůli nim Kristus netrpěl ještě tak, jako kvůli tobě.Jim se nedostalo v Novém
zákoně pomoci tolika svátostí jako tobě. Hle, o co jsi horší než židé.
Smrt Kristova není však sama o sobě zlem, aby nemohla být považována za veliké dobro. Jeho
smrt znamená konec všemu zlu, odčinění viny celého lidstva, otevření brány ke šťastné věčnosti. Hřích
je však svou povahou tak veliké zlo, že je jediným zlem vůbec.

Kdo chce uctívat Pannu Marii, neuráží jejího Syna.Tak dokážeš, že jsi synem jak Matky, tak i Syna. Jak
by se mohl líbit Matce ten,kdo je nepřítelem Božím? Základem zbožnosti je přátelství s Bohem, bez
tohoto přátelství nic jiného nepomáhá.

Poznáváme naše farníky
V listopadu 2006 oslavil šedesáté narozeniny pan Mgr. Stanislav Hojek, věrný strážce kostela
sv. Jana Nepomuckého a všeho dění v kostele i jeho okolí. Skromný, nenápadný, pracovitý, vždy
úsměvný, ochotný ku pomoci i v kostele Nejsvětější Trojice Všechny tyto přívlastky jsou
nedostatečné k vyjádření osobnosti jubilantovy a vděčnosti všech nás, pro které pracuje k větší
cti a slávě Boží. Dostal k narozeninám velký dárek od Boha - vnučku Benediktu, jejíhož přijetí
mezi dítky Boží jsme se mohli spolu s ním zúčastnit. Přejeme jemu i sobě aby i nadále mohl
vykonávat svou kostelní službu v plném zdraví a svěžesti a aby prožíval s velkou radostí
prospívání na duchu i těle své prvorozené vnučky v doprovodu své věrné manželky.

Za jeho obětavou práci pro naše farní společenství upřímné "Zaplať Bůh.".

Požehnané vánoční svátky vám přeje
Redakce
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