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AŽ USLYŠÍTE DNES JEHO HLAS,
NEZATVRZUJTE SVOJE SRDCE… (Ž 95,8)
Kristus při svém zjevení sv. Markétě M. Alacoque r. 1675 naléhavě žádal od křesťanů
úctu ke svému Srdci a přislíbil:
Ctitelům mého Srdce:
•
•

Dám všechny potřebné milosti a požehnám jejich
činnost.
Potěším je ve všech jejich obtížích.

•

Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství.

•

Vlažní se stanou horlivými a horliví dokonalejšími.

•

Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho
zbožně uctívat.
Vepíši do svého Srdce jména všech, kdo budou
rozšiřovat úctu k němu.
Kde budou uctívat obraz mého Srdce, tam dám svůj mír
a spojím rozdvojené.
Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mne obrátí,
v jakémkoli soužení.
Společnosti, které se dají pod mou ochranu uchovám ve
sv. Markéta Alacoque
svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužily.
Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší.

•
•
•
•
•
•
•

Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně,
aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti.
Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě
přijmou, milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé
Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.

Otče, matko, přistupujte se svými dětmi již od jejich prvního svatého přijímání na
první pátek v měsíci ke svátosti smíření a ke stolu Páně. Budete tak usmiřovat své hříchy i
hrozné urážky, kterých se Kristu dostává od hříšného lidstva.
Můžete si být jisti spásou svou i svých dětí!
ACE XI/2689/1986
Slova 95. žalmu: „Nezatvrzujte svá srdce“, kterou cituje novozákonní list Židům,
upozorňují, že v člověku nenacházíme jen rozum, vůli a cit, ale také zvláštní jádro jeho
osobnosti, jímž je mravní rozhodčí – srdce.
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Pán Ježíš nás mnoha svými slovy varuje před tvrdým srdcem. Velmi výrazně toto
varování zaznívá především ve třech podobenstvích. Jedno z nich je uvedeno v evangeliu sv.
Matouše v 18. kapitole od 23. do 34. verše a zachycuje nemilosrdné jednání služebníka,
jemuž byl odpuštěn velký dluh a on vzápětí odmítne odpustit mnohem menší dluh svému
dlužníkovi.
Další odstrašující příklady jsou postavy kněze a levity, kteří nechávají ležet polomrtvého u
cesty v podobenství o milosrdném Samaritánovi v Lukášově evangeliu v 10. kapitole od 25.
do 37. verše. Jako třetí varování před tvrdostí srdce nám může posloužit postoj staršího
bratra v podobenství o Milosrdném otci a ztraceném mladším synu, jak jej uvádí sv. Lukáš
v 15. kapitole svého evangelia od 11. do 32. verše.
Tyto evangelní texty bychom měli dobře znát. Zaznívají k nám při slavení liturgie
v průběhu celého církevního roku někdy opakovaně. Jejich přesné uvedení v tomto textu
můžeme vnímat jako podnět k rozjímání na letošní postní dobu. Zkusme si je doma v klidu
vyhledat a zamyslet se nad nimi. Třeba se v nich také najdeme a zjistíme, že se u nás
projevuje obdobná zatvrzelost srdce.
Kolem sebe si dokážeme velmi citlivě všímat, jak tvrdé srdce ostatních lidí vede
k neschopnosti domluvit se v rodině, v politickém životě, v umělecké oblasti, ve sportu,
v různých firmách, ale i v duchovním společenství. Vznikají i vážné vleklé konflikty.
Ptejme se však při pohledu na sebe, v čem se u mne projevuje tvrdost srdce.
1. Může jít o pokažený postoj k Bohu. V žalmu 95. čteme Boží napomenutí: „Jejich
srdce pořád bloudí a nechtějí rozumět mým záměrům“. Člověk má sklon stavět se vůči Bohu
vyčítavě. V nepříznivé situaci obviňuje Boha, reptá proti němu, nedokáže trpělivě snášet
životní zkoušky. Svým srdcem bloudí v bažinách roztrpčenosti, hořkosti a bezmocného
vzteku. Nevěří v lásku Boží. Myslí si o Bohu, že je k němu lhostejný nebo dokonce krutý.
Nechce rozumět Božím záměrům. Není schopen a ochoten uznat, že i záporné věci mu
mohou napomáhat k dobrému.
2. Často může být člověk tvrdý i k sobě. Přestává být sám sobě přítelem. Cítí velké
zklamání ze sebe, které pramení z uražené pýchy, z neochoty přijmout svůj neúspěch a
smířit se s ním.
Sám sobě nadává, nenávidí se. Zapomíná na Boží dobrodiní: „Ačkoli čtyřicet roků viděli, co
jsem konal.“ (Ž 95)
3. Tvrdost ke druhým lidem bývá provázena určitou umanutostí, paličatostí, tupým a
nepřístupným prosazováním vlastních názorů, neochotou vyslechnout mínění druhého, často
i strachem o sebe, o vlastní prestiž, o své sobecké zájmy.
95. žalm se recituje v úvodu Denní modlitby církve jako první modlitba dne. Má to
svůj hluboký smysl, myslíme-li na vnitřní úroveň s jakou máme prožívat všechny situace,
které nás čekají. Ve všech uvedených oblastech se můžeme vyvarovat zatvrzelosti srdce a žít
laskavě.
V jednom obrazném příběhu se vypráví o ostrově, kterému hrozilo zatopení mořem.
Z ostrova se postupně vytráceli obyvatelé, aby se zachránili. Jako poslední tam zůstala
Láska.
Kolem ostrova potom plulo Bohatství – přepychový parník a Láska na něj volala: „Vezmi mě,
prosím k sobě!“ Dostala však odmítavou odpověď: „Tady pro tebe není vůbec žádné místo,
sem nepatříš!“ Jako další plula kolem ostrova Pýcha. Když ji Láska prosila o pomoc, Pýcha ji
odmítla slovy: „Nevezmu tě, vždyť bys mi tady všechno pokazila!“ Další loď – Dobrá nálada
si ostrova s Láskou ani nevšimla, protože byla příliš zaujata sama sebou. Když plul kolem
Strach nechtěl k sobě vzít Lásku, protože chtěl zůstat sám. Později se konečně objevil jeden
zachránce – Stařec, který odvezl Lásku z potápějícího se ostrova na pevninu a zmizel. Láska
chtěla zjistit, kdo to byl, a tak se šla zeptat Vědy. Ta ji poučila, že to byl Čas, který dobře
prověřuje, co je v životě nejdůležitější a co trvá.

Až uslyšíme její hlas, nezatvrzujme svá srdce a vezměme ji na lodičku svého života!
P.L.
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2. pátek
3. sobota
4. neděle
5. pondělí
6. úterý
8. čtvrtek
9. pátek
10. sobota
11. neděle
17. sobota
18. neděle
21. středa
22. čtvrtek
25. neděle

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
5. neděle v mezidobí
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Sv. Josefíny Bakhity, panny
Památka sv. Scholastiky, panny
Svátek sv. Huga, opata
6. neděle v mezidobí
Památka sv. Evermoda, biskupa
7. neděle v mezidobí
POPELEČNÍ STŘEDA
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
1. NEDĚLE POSTNÍ

sv. Scholastika

✔

Biblické katecheze budou pokračovat v sobotu 3. a 17. února v 18.15 hod. ve farním
sále.

✔

Promítání filmu „ŽIVOT SV. PAVLA“ – II. DÍL bude v sobotu 10. února v 18.15 hod. ve
farním sále.

✔

Popeleční středou, která je dnem přísného půstu, začíná letos 21.února postní doba.
Liturgie této doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší
soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
Duchovní obnova farnosti se uskuteční v sobotu 3. března od 15.30 hod. v prostorách
kostela sv. Jana Nepomuckého. V programu budou dvě promluvy, příležitost ke svátosti
smíření, křížová cesta a slavení eucharistie.
Další setkání farní rady se uskuteční v pátek 8. února po večerních bohoslužbách
v domečku u kostela Nejsvětější Trojice.
Pravidelné setkání starších farníků se koná každý pátek kromě druhého pátku v měsíci
v domečku u kostela Nejsvětější Trojice vždy po večerních bohoslužbách.

✔

✔
✔

V lednu oslavil narozeniny náš duchovní Otec P. Lohelius Klindera, Th.D O.Praem.
Co mu přát jiného než to,co mu vyprošujeme po každé mši sv:
Pane Ježíši, prosíme Tě:
… dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě
… dej mu ducha moudrosti a rady
… dej mu upřímnost otcovské lásky
… dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení
… dej mu zdraví pro jeho těžkou službu
S vděčností
Košířští farníci

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel košířských kostelů, konané
dne 12.1.2007 v domečku u Nejsv. Trojice v Košířích
Přítomní:
Program:

P. Lohelius, Václav Funda, Jan Havel, Stanislav Hojek, MUDr. Horáková,
Jan Nekula a Stanislav Dobeš
1. Záležitosti projednané na minulé schůzi – viz zápis z 08.12.2006
2. Problematika obnovy a údržby našich kostelů
3. Farní aktivity, rozprava a různé
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Ad 1. Výbor znovu projednával možnost realizace vyhřívání lavic v kostele sv Jana. Potřebnou
peněžní sumu, tj cca 170 tis Kč v současné cenové úrovni je nyní již reálné do začátku příštího zimního
období shromáždit. P. Lohelius sdělil, že informace o potřebě získání finančního krytí této investice se
již setkala s příznivou odezvou šlechetného donátora. Lze tedy předpokládat, že s přispěním institucí
OÚ Praha 5, konsistoře a v neposlední řadě sbírkami našich věřících se podaří potřebné finanční krytí
včas zabezpečit.
P. Lohel informoval výbor o zdárné přípravě opravy varhan u Nejsv. Trojice a o předpokládané
pozdější opravě původních varhan u sv Jana. Opravy provede fa pana Otcovského, která již dříve
provedla opravu a reinstalaci varhan, u sv Jana nyní úspěšně používaných.
Ad 2. Pan stav. Havel sdělil podrobnou informaci o záležitostech dodávky vody a zejména o jejím
odvodu do městské kanalizace. Používání kanalizační stoky je ovšem rovněž zpoplatněno, i když jinou
sazbou, než dodávka vody pitné. Zatékání dešťové vody vadnými svody ze střechy bylo
v nejkritičtějším místě opraveno (svod v JZ rohu střechy – nad vchodem do kostela) a další závady
tohoto druhu budou opraveny vždy včas, aby se předešlo nutnosti tak rozsáhlé opravy, jako
v uvedeném případě. Naši odborníci situaci průběžně sledují a v případě potřeby navrhnou okamžitá
potřebná opatření.
Výbor vzal na vědomí změnu oficiální adresy sídla farního úřadu a to na : Strahovské nádvoří
č. 1/132, 118 00 P r a h a 1. Tam je také nutno zasílat veškerou korespondenci, která případně má
být doručena poštou.
Ad 3. Pro slavnostní První svaté přijímání dětí je stanoven termín - středa 16. května, na den
patrona našeho kostela sv Jana Nepomuckého.
Pro farní poutní zájezd je předběžně vybrán termín v sobotu 26. května. Cíl této poutní
výpravy bude po úvaze stanoven v průběhu ledna a všem zájemcům včas oznámen ve Farním listě
a na našich vývěskách u všech kostelů.
Příští schůze výboru SPKK bude v sobotu 8. února tr u Nejsv. Trojice v obvyklou dobu.
Zapsal

Stanislav Dobeš

Tříkrálové koledování
Jsem rád, že se naše farnost mohla opět zúčastnit již pátým rokem
tříkrálové sbírky, jejímž účelem je pomoci nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám
lidí chudým či postiženým. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně
určena také na humanitární pomoc do zahraničí. O část prostředků můžou na
svůj sociální projekt požádat farnosti, které sbírku prováděly. Žádost musí být
do Arcidiecézní charity Praha doručena nejpozději do 15.února 2007.
Je to největší dobrovolnická akce v ČR a probíhá již sedmým rokem.
Tento rok byl speciální záměr na vybudování
kombinovaného projektu: Azylového domu pro matky s
dětmi v tísni a Týdenního stacionáře pro seniory ( Praha 5,
Hlubočepy). Kombinovaný projekt vznikne přestavbou
bývalé mateřské školy v Renoirově ulici na sídlišti Barrandov.
(Komu připadá, že je to na ten samý účel jako vloni – má
pravdu. Jde totiž o rekonstrukci tohoto domu z důvodu
nesplnění technických požadavků.)
Při náboru koledníků se ukázalo, že nás bude zase o něco
méně. Ve farnosti je čím dál tím těžší získat ochotné
dobrovolníky. Z počátku to vypadalo, že budeme schopni
vytvořit maximálně jednu kolednickou skupinku. Využil jsem
proto známosti se skauty a získal dva dobrovolníky. Díky Otci Lohelovi nám přišel na pomoc ještě
nejmladší koledník Péťa. Oficiálně se zahajovalo 2.1. mší svatou a požehnáním v Arcibiskupském
paláci. Poté už mohli první koledníci vyjít do ulic a koledovat. Celá sbírka trvala do 8.1. 2007.
S pomocí dvou vlčat jsem začal vybírat ve čtvrtek 4.1. dva dny před Slavností Zjevení Páně. Jak
jsem koukal, tak kolegů už po Praze koledovalo více a chodilo dost lidí, co už jinde přispěli. U Anděla
jsme v jednu chvíli byli také s jednou zmrzlou skupinkou, která se záhy šla někam ohřát. Od jedné
paní jsem slyšel, že přispěje až na Tři krále. Tyto tradicionalisty si nenechal ujít Vítek a spolu s Péťou
vyšli rozdávat cukříky jako poděkování za příspěvek do kasičky. Den nato se po mši našla silná
skupinka opět s Vítkem B., Ondrou V. a Václavem P., který neváhal dorazit z Odolené Vody a ochotně
se na pár hodin přestrojil za krále.
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Z Charity jsem si už předem přivezl šest kasiček. Počáteční
okolnosti nasvědčovaly tomu, že budou naplněné sotva dvě.
Jsem proto velmi rád, že se podařilo naplnit všech šest.
A dokonce jsme vybrali ještě více než před rokem. Letos je to
tedy 13 705 Kč.
Zároveň jsem si uvědomil, že už ani pořádně nevím, kdy jsme s
touto akcí začali a zabrousil jsem trochu do historie. Musím říct,
že mě mé pátrání i trochu překvapilo.
Teď potěším milovníky statistiky a ukážu Vám, co jsem si
z předešlých farních listů a na stránkách Charity zjistil:
Jak jsme koledovali v každém roce. Košířská farnost.:

2003
30 153

2004
nezjištěno

2005
18 171

2006
8 960

2007
13 705

Zájem koledníků o vybírání přibývá (ve většině farností), jak ukazuje následující tabulka:
kolednické skupinky

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

250

411

413

500

807

1 083

1112

Praha

Výnosy koledování po diecézích (stav k 31.12.2006) – od začátku konání Tříkrálové sbírky
Diecéze
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Litoměřice
Olomouc
Ostrava-Opava
Plzeň
Praha
Celkem

2002
2004
2001
2003
2005
2006
4 352 241
6 739 769
8 957 620
9 605 975 12 076 275 11,865,201
755 357
1 069 649
1 388 978
1 560 583
2 255 555 2,015,973
3 066 696
4 567 938
5 536 149
5 908 588
7 841 728 7,036,426
357 655
504 854
835 222
772 999
969 859
768,197
4 621 119
8 283 934
9 967 955 12 376 166 13 173 279 17 629 662 15,979,876
4 394 551
6 142 312
7 473 045
8 016 601 10 915 499 9,299,885
1 171 654
1 739 283
2 194 118
2 168 558
2 933 692 2,536,476
1 121 081
1 486 345
1 603 340
2 033 089
2 853 282 2,909,963
4 621 119 23 503 169 32 218 105 40 364 638 43 239 672 57 475 552 52,411,995
2000 *)

Rok 2007 – Praha 1 922 908

Děkuji tedy všem, kdo se účastnili: Vítek Bobysud, Ondra Vaněček, Václav Plíšek, Péťa Bartoš
Veliké díky patří příznivcům, kteří naše řady doplnili: Michael Balík a Jakub Hospodka.
A nakonec všem lidem dobré vůle, kteří sbírku podpořili.
Václav D.

Další pohledy na víru

(nahlédnutí do Kompendia katechismu katolické církve)
„JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY“
85. Proč se Boží Syn stal člověkem?
Boží Syn se vtělil v lůně Panny Marie působením Ducha svatého pro nás lidi a pro naši spásu, tedy
proto: aby nás hříšníky smířil s Bohem; abychom poznali jeho nekonečnou lásku; aby nám byl vzorem
svatosti; abychom měli „účast na božské přirozenosti“ (2 Petr 1,4).
86. Co znamená slovo „vtělení“?
Církev nazývá „vtělením“ tajemství obdivuhodného spojení božské a lidské přirozenosti v jediné božské
osobě Slova. Aby Boží Syn uskutečnil naši spásu, stal se „tělem“ (Jan 1,14) a tak se stal opravdu
člověkem. Víra ve vtělení je rozlišujícím znamením křesťanské víry.
87. Jakým způsobem je Ježíš Kristus pravý Bůh a pravý člověk?
Ježíš je neoddělitelně pravý Bůh a pravý člověk v jednotě své božské osoby. On, Boží Syn, který je
„zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem“, se stal pravým člověkem, naším bratrem, aniž přestal
být Bohem, naším Pánem.
88. Co o této věci učí Chalcedonský koncil (roku 451)?
Chalcedonský koncil učí vyznávat „jednoho a téhož Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, stejně
dokonalého v božství a v lidství, pravého Boha a pravého člověka, téhož z rozumové duše a těla,
-5-

soupodstatného s Otcem podle božství a téhož soupodstatného s námi podle lidství, nám podobného
ve všem kromě hříchu ( Žid 4,15); zrozeného z Otce před věky podle božství a v těchto posledních
dnech pro nás a pro naši spásu z Bohorodičky Panny Marie podle lidství“.
89. Jak církev vyjadřuje tajemství vtělení?
Církev učí, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk s dvojí přirozeností, božskou a lidskou, které
nejsou smíšeny, nýbrž spojeny v osobě Slova. Proto všechno v Ježíšově lidství – zázraky, utrpení, smrt
– musí být přičítáno jeho božské osobě, která jedná skrze přijatou lidskou přirozenost.

„Ó jednorozený Synu a Slovo Boha, ty, který jsi nesmrtelný, ráčil ses vtělit pro naši spásu v lůno svaté
Boží Matky a vždy Panny Marie; ty, který ses bez proměny stal člověkem a byl jsi ukřižován, ó Kriste,
Bože, ty, který jsi svou smrtí přemohl smrt, ty, který jsi Jeden ze svaté Trojice, oslavovaný s Otcem a
Duchem svatým, spas nás!“
(Byzantská liturgie sv. Jana Zlatoústého.)

Sv. Agáta

(panna a mučednice, + r. 251) - 5. února
Podobně jako sv. Anežka nebo sv. Šebastián i sv. Agáta patří mezi
svaté, jejichž úcta se rozšířila v Církvi už v nejstarších dobách. Římská
liturgie zařadila její jméno do kánonu (eucharistické modlitby) mše sv.. O
jejím životě však máme málo historicky zaručených zpráv. Nejstarší
životopisy, které se zachovaly, pocházejí z 5. století a historické údaje se
v nich prolínají s legendami.
Sv. Agáta se narodila, žila a zemřela na velkém středomořském
ostrově Sicílii. Pocházela pravděpodobně z města Catanie na východním
sicilském pobřeží. Čest jejího rodiště si nárokuje i město Palermo, ale
vážné důvody mluví ve prospěch Catanie.
Sv. Agáta žila někdy v polovině 3. století. Životopisy o ní vyprávějí,
že pocházela z významné a bohaté rodiny. Už v časné mladosti se
rozhodla žít v panenství, aby co nejvíce patřila Kristu. Proto odmítala
nápadníky, kteří s ní chtěli uzavřít manželství. Jeden z nich se jí za
odmítnutí pomstil tak, že ji udal římským úřadům jako křesťanku. Bylo to
pravděpodobně během pronásledování za císaře Décia (249-251).
Agátu nejdříve dali pod dohled jedné mravně zkažené ženy, aby ji tak charakterově zlomili.
Když se jim to nepodařilo, uvrhli ji do vězení a postavili před soud. Soudce nejdříve zkoušel získat
Agátu řečmi. Když to nepomohlo, dal ji mučit. Hrdinskou dívku bičovali, bodali, pálili ohněm. Sadistický
soudce jí dal i odříznout ňadra. Takto zmučenou a zkrvavenou Agátu znovu uvrhli do vězení. Legenda
vypráví, že se jí zjevil sv. Petr a uzdravil ji. Agátu podrobili novým mukám, ale ona zůstala věrná Kristu
až do posledního dechu. Zemřela 5. února. Rok smrti je nejistý; pravděpodobně to byl rok 251.
Křesťané prokázali úctu mladé hrdince tím, že uložili její tělo do zvláštního, celkem nového
hrobu. Podle legendy na první výročí její smrti nastal velký výbuch sopky Etny. Hrozilo, že láva zaplaví
a zničí město Catanii. Tehdy Cataňané, jak křesťané tak i pohané, začali prosit svou umučenou
rodačku o pomoc. Vzali plachtu z jejího hrobu a šli s ní proti postupující lávě. A láva se zastavila. Od té
doby oslavují Agátu nejen jako zachránkyni Catanie, ale i jako ochránkyni před nebezpečnou sopkou
a před ohněm. Ve středověku získala lidová úcta i jiné rozličné formy.
Úcta ke svaté Agátě se rozšířila po křesťanském Západě i Východě. Mimořádně silná byla
v Římě, kde začátkem 5. stolení vzniklo k její cti deset kostelů. Avšak nejvíce se tato světice uctívá na
Sicílii a zvláště v městě Catanii, kde se k její cti konají každoroční velké slavnosti.
V katedrále města Catanie stojí vzácná schránka ze 16. století, která obsahuje ostatky lidem
milované světice. Také ve veronském dómě se uchovávají domnělé Agátiny ostatky v krásném
vysokém náhrobku.
Je patronkou kojných, tkalců, pasaček, zvonařů, zlatníků, havířů; ochránkyně proti rakovině
prsu, proti zánětům; proti nepohodě, zemětřesení, ohni, proti neštěstí, proti výbuchu sopky Etny.
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