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Proč jsme všichni tak zaneprázdnění
Vážení čtenáři našeho Košířského farního listu,
bez mé zásluhy se mi dostal do ruky zajímavý text o školení těch,kdo usilují o naši zkázu. Přítel,
který mi jej dal, řekl na mou otázku,odkud že to má, jenom „…ále, sebral jsem to na Strahově
v kostele…“ Po jeho přečtení jsem se rozhodl podělit se o něj s Vámi. Tedy - bez dalšího
komentáře jej zde předkládám-přečtěte si to také! Jistě Vás to zaujme.
Stanislav Dobeš
Nedávno jsem našel na internetu zajímavou povídku, jejíž autor nebyl uveden. Když jsem ji dočetl,
chvíli jsem dlouho mlčel. Posuďte sami: Nedotýkají se následující řádky nás všech? A jak si
odpovíme na poslední otázku?
„Nemůžeme zabránit křesťanům, aby navštěvovali chrámy“, řekl Zlý v úvodním projevu na
celosvětovém shromáždění démonů.“Nemůžeme jim bránit, aby četli Bibli a poznávali Pravdu.
Nemůžeme dokonce zabránit ani tomu, aby si vytvořili důvěrný vztah se svým Spasitelem. Nechme
je proto, ať si chodí do chrámů, ale připravme je o čas, který jim bude chybět v jejich snaze
vybudovat si vztah k Ježíši Kristu. Právě proto od Vás žádám a chci,“ naléhal ďábel, „zabraňte jim,
aby byli v kontaktu se svým Spasitelem. Nedovolte, aby udržovali celý den toto životadárné
spojení!“
„Ale jak to máme udělat?“ volali démoni.
„Snažte se, aby lidé byli stále zaneprázdněni věcmi co nejméně důležitými, vymyslete si spoustu
maličkostí, které budou zaměstnávat jejich mysl..Pokoušejte je, aby neustále utráceli, a znova
utráceli, aby si vypůjčovali peníze a nebyli schopni je splatit,“ radil ďábel.
„Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a trávily tam mnoho času. Muži ať pracují šest až
sedm dnů v týdnu, deset až dvanáct hodin denně. Zabraňte jim trávit čas s dětmi. Naučte je žít
prázdný život, plný požitků, působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli ten tichý, nenápadný
hlas. Donuťte je, ať si na cestách pouštějí do uší přehrávače, ať mají doma neustále zapnuté
televizory a počítače. Dohlížejte, aby v každé restauraci nepřetržitě rachotila světská hudba.
To vše úplně zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spojení s Kristem.
Dbejte, aby začali číst množství otupujících bulvárních novin a časopisů. Útočte na jejich mozky
dvacet čtyři hodin denně zprávami a hloupostmi. Naplňte jejich e-mailové schránky loteriemi,
katalogy, nabídkami zboží a služeb zdarma , nejrozmanitějšími falešnými nadějemi. Na titulních
stranách novin a časopisů, v televizi, na billboardech – všude neustále ukazujte hezké štíhlé
modelky, aby muži začali věřit, že ze všeho nejdůležitější je vnější krása a začali být nespokojeni
se svými manželkami. Snažte se, aby manželky byly příliš unavené a k tomu jim přidejte bolesti
hlavy! Když svým manželům nedají lásku, začnou ji muži hledat jinde. To jejich rodiny rychle
rozvrátí.
Dejte jim Santa Klause, abyste je odvedli od vysvětlování skutečného významu Vánoc. Dejte jim
velikonočního zajíčka, aby nehovořili o Kristově zmrtvýchvstání a moci nad hříchem a smrtí.
Zaměstnávejte je, aby neměli čas chodit do přírody a přemýšlet o Božím stvoření. Namísto toho je
posílejte do supermarketů, multikin, do zábavných parků a na sportovní akce. Hlavně je stále
něčím zaměstnávejte!
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Postarejte se, aby i při duchovních setkáních vedli plané řeči, aby klábosili o nicotnostech, a potom
odešli domů rozladění a s pocity zlého svědomí. Naplňte jejich život množstvím „dobrých“ věcí
a úmyslů, aby neměli čas čerpat sílu od Ježíše Krista“. Tak budou téměř na všechno sami. A pro
všechny ty „dobré věci“ obětují své zdraví i rodinu. To zabere!“
Démoni se pustili horlivě do díla a donutili křesťany, aby byli stále unaveni spěchem a ve stresu
pobíhali sem tam. Aby měli málo času na svého Boha a své rodiny. Aby neměli čas říci druhým, že
Ježíš má moc změnit jejich život.
Uspěl ďábel s tímto plánem? Posuďte sami…
Být „ZANEPRÁZDNĚNÝ“ znamená být otrokem ďábla?
Stanislav Dobeš

2. sobota
3. neděle
5. úterý
6. středa
10. neděle
11. pondělí
17. neděle
22. pátek
24. neděle

Svátek uvedení Páně do chrámu
4. neděle v mezidobí
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu
1. NEDĚLE POSTNÍ
Světový den nemocných
2. NEDĚLE POSTNÍ
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
3. NEDĚLE POSTNÍ

✔

Biblické katecheze na téma: „Život Pána Ježíše“ budou pokračovat v sobotu 1. a
16. února ve farním sála sv. Jana Nep. po večerních bohoslužbách.

✔

Promítání filmu bude v sobotu 9. února po večerních bohoslužbách ve farním sále
sv. Jana Nep.

✔

Postní duchovní obnova farnosti se uskuteční v sobotu 23. února od 15. 00 hod. u
sv. Jana Nep. V programu bude promluva v zimní kapli na začátku, potom příležitost ke
svátosti pokání v kostele, pobožnost křížové cesty v kostele a mše sv. s další promluvou
v zimní kapli.

✔

Pobožnost křížové cesty se bude konat po celou postní dobu v kostele Nejsvětější
Trojice v pátek v 17.00 hod. a v kostele sv. Jana Nepomuckého v sobotu v 17.00
hod.

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel košířských kostelů, konané
dne 11. ledna 2008 v kostele Nejsvětější Trojice v Košířích
Přítomní:

P. Lohelius, Vít Bobysud, Václav Dráb, Václav Funda, Stanislav Hojek, Stanislav Dobeš
a Jaroslav Frána jako přizvaný expert

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
2. Technická údržba kostelů
3. Farní činnost

Ad 1. Při kontrole zápisu z prosincové schůzky bylo konstatováno, že těžiště prací v souvislosti s opravami
střechy zejména u sv Jana se posouvá žádoucím směrem a pokračuje k jejich zdárnému ukončení. Zbývá
ještě realizace rekonstrukce dvou posledních střešních svodů a to v místě nad sakristií a nad zimní kaplí sv
Václava.
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Ad 2 + 3: Podle zevrubné informace Ing. Bobysuda pověření členové výboru pokračovali v činnosti směřující
ku zdárnému dokončení všech nutných registrací a úředního zdokumentování našich kostelů. Za tím účelem
vstoupil výbor do kontaktu s firmou I a S P, s.r.o. a požádal o odbornou spolupráci zástupce této firmy pana
J. Fránu, který se dnešní schůzky osobně zúčastnil. Bude nadále naším poradcem a potřebné činnosti budou
naši pracovníci Ing. Bobysud, Ing. Dráb, stav. Havel, Ing. Funda a ev. i další, provádět s jeho pomocí.
V dalším pořadu jednání bylo předmětem diskuse též vyhřívání lavic u sv. Jana, již dlouho plánované
a několikrát odložené. Projekční záměr je delší dobu projednán a schválen, pouze nutnější záležitosti
– finančně velice náročné jako oprava střechy – jej odsunuly na pozdější dobu. Kdyby se vyskytl velkorysý
donátor, který by v této věci pomohl, mohli bychom lavice u sv Jana vyhřívat již v následujícím zimním
období.
Příští schůzka výboru bude v pátek 8. února 2008 v místě a čase obvyklém.
V průběhu jednání zaznamenal

Stanislav Dobeš

Sv. Oskar

biskup – památka 3. února
Sv. Oskar (též Ansgar, Anschar) se nazývá apoštolem severu.
Narodil se r. 801 v Pikardii, části tehdejší franské říše. Vstoupil do
nedalekého benediktinského kláštera v Corbie. Říká se, že to bylo
na přání jeho matky, která se mu zjevila ve snu. Z tohoto kláštera
byl r. 823 založen klášter Corvey ve Vestfálsku a Oskar se tam stal
učitelem.
Vyhnaný dánský král Harald se dal s celou družinou pokřtít
v Mohuči r. 826, protože počítal s pomocí franské říše v boji o
dánský trůn. Oskar byl poslán s Haraldem do Dánska, aby tam
hlásal křesťanství. Doprovázel ho jeho spolubratr Autbert. Již
předtím tam působil remešský arcibiskup Ebbo, ale bez většího
úspěchu. Oskar založil ve Šlesvicku školu, ale brzy byl Harald a
s ním i Oskar z Dánska vyhnáni.
Ve společnosti vyslance franského císaře Ludvíka Pobožného
(syna Karla Velikého) odešel r. 829 do Švédska. Byl vlídně přijat
králem Björnem a dostal svolení k hlásání evangelia. Král sám se ale křesťanem nestal. Na
křesťanství se obrátil králův rádce Herigar. Asi s jeho pomocí založil Oskar kostel v městě Birka
(asi 30 km západně od Stockholmu). Oskar tam zůstal asi rok a půl.
Na popud Ludvíka Pobožného bylo r. 831 založeno v Hamburku nové biskupství pro misijní
účely, Oskar se stal prvním biskupem a papežem Řehořem IV byl jmenován legátem pro severní
národy a r. 832 arcibiskupem. Věnoval se pak hlavně práci v okolí Hamburku a v Šlesvicku a
Dánsku.
V r. 845 jutský král Eric vytáhl s Vikingy na válečnou výpravu a zničil Hamburk a okolní
území. V Dánsku se obnovilo pohanství. Oskar byl ve vyhnanství v Brémách. Biskupství Hamburk
bylo spojeno s biskupstvím Brémy, ale trvalo dlouho než to bylo potvrzeno a pak se Oskar stal
arcibiskupem se sídlem v Brémách.
Znovu se vydal na cestu do Švédska ke králi Olafovi, aby obnovil tamější misii. Král mu prý
po dotazu pohanských věštců, kteří dali kladnou odpověď, povolil hlásání křesťanství. Při zpáteční
cestě v r. 854 si v Dánsku naklonil krále Erika II. a ten povolal zpět vyhnané kněze ze Šlesvicka.
Přemluvil ho také, aby zmírnil obchod s otroky.
Oskar vynikal zbožností, přísným životem podle řehole. Věnoval se charitě a vykupoval
otroky z majetku Vikingů. Jen litoval, že jeho život nebyl korunován mučednictvím. Své úspěchy
připisoval Ludvíku Pobožnému a činnosti svého předchůdce Ebba. Zemřel 3. února 865 v Brémách.
Z toho, co napsal se zachovalo málo – komentáře k žalmům a některé dopisy.
Bylo potřeba ještě práce dalších hlasatelů evangelia než semínko zaseté Oskarem vydalo
po jednom až dvou stoletích plody a severské země se staly křesťanskými.
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O jeho životě jsme podrobně informováni z legendy (historicky velmi spolehlivé) Vita
Ansgari, kterou napsal jeho nástupce v úřadě biskupa a pokračovatel v jeho misijní činnosti
Rimbert. Další zprávy jsou v Kronice Adama z Brém z 2. poloviny 11. století.
Podle pramenů z Internetu: Cath. Enc., St.Ansgars-Montreal aj. a Stěhování národů (J.Bednaříková)

M.P.

OKÉNKO VÍRY
143. Jaký je vztah mezi Duchem a Ježíšem Kristem v Kristově pozemském poslání?
Boží Syn je ve svém lidství posvěcen na Mesiáše pomazáním Ducha již při vtělení. Zjevuje Ducha
svým učením a plní přislíbení dané otcům; dává ducha rodící se církvi, když po svém
zmrtvýchvstání dechne na apoštoly.
144. Co se stalo v den letníc?
V den letnic, padesát dní po zmrtvýchvstání, oslavený Ježíš Kristus štědře vylévá Ducha a
představuje ho jako božskou osobu. Tím je plně zjevena Nejsvětější Trojice. Poslání Krista a Ducha
se stává posláním církve, která je vyslána, aby hlásala a šířila tajemství trinitárního společenství.

„Spatřili jsme pravé Světlo, přijali jsme nebeského Ducha, našli jsme pravou víru; klaníme se
nedílné Trojici, neboť ona nás spasila“ (Byzantská liturgie, tropář svatodušních nešpor).
145. Co Duch působí v církvi?
Duch buduje, oživuje a posvěcuje církev: Duch lásky navrací pokřtěným božskou podobu,
ztracenou hříchem, a v Kristu jim sděluje sám život Nejsvětější Trojice. Posílá věřící svědčit o
pravdě Kristově a organizuje jejich vzájemné působení, aby všichni přinášeli „ovoce ducha“ (Gal
5,22)
146. Jak Kristus a jeho Duch působí v srdci věřících?
Ve svátostech Kristus sděluje údům svého těla svého Ducha a Boží milost, která přináší ovoce
nového života podle Ducha. Duch Svatý je také učitelem modlitby.

POZNÁVÁME NAŠE FARNÍKY
V únoru oslaví dvě naše farnice vzácná životní jubilea. V kostele sv. Jana sedávají vedle sebe
a i narozeniny slaví blízko sebe: paní Anna Hanincová oslaví v únoru 85. a paní
Zdena Vaňourková 80. výročí narození. Oběma přejeme do dalších let hodně zdraví, pokoje a
ochrany Boží a děkujeme spolu s nimi Pánu za dar jejich života.
Myslíme i na další v únoru narozené a všem, mladším i starším, vyprošujeme Boží lásku a milost.
Jak je dobrým zvykem v naší farnosti, neztrácíme ze zřetele ani naše „exfarníky“, kteří změnili
bydliště a farnost a kteří se nám připomínají občasnými návštěvami „rodného společenství“
a informacemi ze svého života.
A tak se nám doneslo, že ve stejný den jako náš Otec Lohel, tedy 15. ledna (jen o padesát let
později) se narodil manželům Magdě a Vojtovi Plíškovým syn PAVEL (3,91kg, 52 cm). Fyzické
parametry má výborné, tak teď už zbývá na rodičích, jak rozvinou jeho parametry duchovní. Jim
i malému Pavlovi přejeme, aby se jim to s pomocí Boží povedlo co nejlépe.
Blahopřejeme (i prarodičům)!
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Několika obrázky se vracíme
k oslavě narozenin Otce Lohela
(zejména pro ty, kdo se nemohli
osobně zúčastnit)

„Přací“ delegace

Slavnostní tabule

Rozbalování dárků

Přípitek

Dárek nejmilejší – kopačky a sparťanské barvy (osuška)
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