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MŠE SVATÁ – OVOCE PŘIJÍMÁNÍ
(Mt 11,25-30)



vzrůstá naše spojení s Kristem



vzdaluje od hříchu, zahlazuje všední
hříchy



utváří Církev, posiluje jednotu

Ovoce je krásným přírodním útvarem,
který zaujal mnohého malíře k výtvarnému
zachycení
podzimních
půvabů
plody
oplývajících stromů nebo stolů okrášlených
ovocnými plody sytých barev a zajímavých
tvarů.
Ovoce je však také oblíbeným
symbolem. V Teologickém sále Strahovské
knihovny
je
v souboru
alegorických
nástěnných obrazů Siarda Noseckého také jeden s názvem: Scientia est dificilis, sed fructuosa.
Uprostřed obrazu je postava oráče, který v námaze obdělává půdu. V bližší a dominantní
perspektivě je zachycena mohutná postava odpočívajícího rolníka s kosou pod nohama a s hlavou
otáčející se k půvabné ženské postavě, která se prsty jedné ruky dotýká jeho ramene. Tímto
pochvalným gestem a bohatými plody úrody v popředí obrazu je znázorněna blahodárnost námahy
spojené s bádáním, oblažující výsledky poctivého úsilí.
Nejrůznější projevy lidské činnosti mají své plody v podobě výsledků, které nemusí mít jen
viditelnou přímo tělesnou podobu. Mluví se o plodech pracovního, sportovního, vědeckého,
uměleckého nebo duchovního úsilí. V poslední zmíněné oblasti můžeme například sledovat dobré
plody rozjímání v podobě přehodnocení životních postojů, zdokonalení vztahů k Bohu, k lidem i
k sobě samým.
Naše účast na mši svaté, přijetí svátostného Spasitele v jejím závěru v sobě také skrývá
určité ovoce. To však není zdaleka výsledkem našeho vlastního úsilí, ale nesmírným a naprosto
nezaslouženým Božím darem. Něco nesmírně důležitého nám přináší, ale my si to často velmi málo
uvědomujeme nebo nám to k naší škodě většinou uniká. Proto si pak po mši svaté připadáme
stejně prázdní a ubozí jako před ní. Naše svaté přijímání může být i dost neplodné, jalové, bez
ovoce. Přitom je Pán Ježíš, kterého uctíváme jako jedinečně, výsostně svatého („Ty jediný jsi
Svatý“), naprosto nezměnitelnou osobní a živou podstatou svatosti přijímání, daru eucharistie,
proměněné hostie v jeho Tělo a Krev. On tedy především činí z přijímání svaté přijímání.
Z evangelia slyšíme jeho něžná a útěšná slova: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste
obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 11, 29) Čím nás především občerství, potěší a pozvedne? Tím,
že nám umožní těsnější a živější spojení se sebou. „Přijímat tělo Páně při přijímání přináší jako
hlavní plod důvěrné spojení s Ježíšem Kristem. Pán totiž řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
zůstává ve mně a já v něm“ (Jan 6,56). Co působí hmotný pokrm v našem tělesném životě, to
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podivuhodným způsobem uskutečňuje přijímání v našem duchovním životě. Přijímání těla
vzkříšeného Krista, „Duchem svatým oživovaného a oživujícího“, uchovává , rozmnožuje a
obnovuje milost přijatou při křtu a dává jí růst. Růst křesťanského života vyžaduje, aby byl živen
eucharistickým přijímáním, chlebem našeho putování až do chvíle smrti, kdy nám bude dán jako
pokrm na cestu (viatikum).“ KKC 1391- 1392
Milost, s kterou zde počítáme, je naše osobní přátelství s Pánem. Od počátku života církve
byla v srdci Kristových učedníku touha umírat s Ježíšem v ústech, mít tento nejdražší pokrm na
cestu do věčnosti. I během pozemského putování však potřebujeme tento nejvzácnější pokrm na
cestu. V souvislosti se starozákonní manou, která předobrazuje eucharistický pokrm jako „chléb
s nebe všechnu líbeznost (potěšení, dobrotu, sladkost, sílu) v sobě mající“, se ve svatém přijímání
dává denně vezdejší chléb všem a všechno potřebné na cestu. (Ex 16,17-18). Chápeme, proč
kardinál Tomášek doporučoval křesťanům, kteří k tomu mají potřebné předpoklady, každodenní
mši sv.
Dalším nesmírně důležitým ovocem přijímání je naše očištění od hříchů a prevence proti
hříchům budoucím. „Já, který hřeším, musím stále užívat léku“, píše sv. Ambrož v souvislosti
s eucharistií. Jako tělesný pokrm slouží k tomu, aby obnovil ztracené síly, tak eucharistie posiluje
lásku, která má v každodenním životě sklon slábnout; takto oživovaná láska zahlazuje všední
hříchy. /DS 1638/ Tím se nám dává schopnost zbavit se nezřízeného lpění na tvorech a zakořenit
se v Kristu.
Eucharistie nás sice nezbavuje smrtelných hříchů, to přísluší svátosti smíření, ale láskou,
kterou v nás zažíhá, nás do budoucnosti uchovává před smrtelnými hříchy. Čím více roste naše
přátelství s Kristem, tím měně připadá v úvahu odvrácení od něho smrtelným hříchem.
/KKC 1394 – 1395/
Eucharistie je dána církvi, proto se slaví v církvi a umožňuje tedy nejen užší spojení
s Kristem, ale také s jeho tajemným Tělem – Církví. Přijímání obnovuje, posiluje a prohlubuje toto
přivtělení k církvi, které již bylo uskutečněno prostřednictvím křtu. Eucharistií se naplňuje povolání
založené ve křtu: utvořit jedno jediné tělo. (1 Kor 12,13) Apoštol Pavel uvádí jasnou obdobu mezi
jedním chlebem, který přijímáme a jedním tělem které tvoříme. (1 Kor. 10,16-17) Sv. Augustin
píše: „Vždyť se ti říká: ´Tělo Kristovo´, a ty odpovídáš: ´Amen´. Buď tedy údem Kristovým, aby
tvé Amen bylo upřímné.“ /KKC 1396/
Naše obdarování větší jednotou s Kristem a se společenstvím církve nás má také motivovat
a zavazovat k praktickým projevům sounáležitosti, solidarity, k poznávání Krista zvláště v jeho
nejchudších příbuzných. Má zvyšovat mou citlivost k jakýmkoliv konkrétním nedostatkům a nouzi
bližních.
Čím bolestněji se pociťují rozdělení a omyly ve společenství křesťanů, které zabraňují
společné účasti na stolu Páně, tím naléhavější jsou modlitby k Pánu za to, aby nadešly dny úplné
jednoty těch, kteří v něho věří. /KKC 1397 – 1398/
Pán Ježíš navazuje na velmi bohatou myšlenkovou tradici Písma, když přirovnává člověka
ke stromu, který přináší buď dobré nebo špatné ovoce (Mt 12,33). O naší plodnosti v tomto
smyslu rozhoduje také způsob, jakým se postavíme k ovoci přijímání a jak bude v našich životních
projevech patrné.
P. Lohel Klindera O.Praem.

1. čtvrtek
2. pátek
3. sobota
4. neděle
6. úterý
8. čtvrtek
11. neděle
12. pondělí
13. úterý
14. středa

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Sv. Pankráce, mučedníka
Panny Marie Fatimské
Svátek sv. Matěje, apoštola
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16. pátek
18. neděle
20. úterý
21. středa
22. čtvrtek
25. neděle
26. pondělí
27. úterý
30. pátek
31. sobota

Poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
hlavního patrona Čech a patrona našeho kostela
Poutní slavnost košířského farního kostela NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů mučedníků
Sv. Rity z Cascie, řeholnice
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek
Památka sv. Filipa Netuho, kněze
Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Svátek Navštívení Panny Marie

Kromě nedělí velkých svátků
budou po celý měsíc květen
májové pobožnosti vždy přede mší sv.

Sandro Boticelli - Madona Magnificat (okolo 1480; galerie Uffizi, Florencie)

✔

Biblické katecheze budou pokračovat v sobotu 3. a 17. května po mši sv. ve
farním sále u sv. Jana Nep.

✔

V sobotu 10. května bude po večerních bohoslužbách promítán film ve farním
sále.

✔

Na Poutní slavnost sv. Jana Nep. budou se páteční bohoslužba v kostele
Nejsvětější Trojice nekoná! Pravidelní i náhodní návštěvníci této bohoslužby jsou srdečně
zváni do kostela sv. Jana Nep., kde začne mše sv. v 17,30 hod. Potom bude následovat
tradiční agapé s pohoštěním.
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✔

Farní výprava do Lokte a Bečova se uskuteční v sobotu 24. května. Sraz účastníků
bude v 8.00 hod. pod kostelem sv. Jana Nep. Návrat asi v 19.00 hod. Zájemci se mohou
zapsat v sákristiích.

✔

Valná hromada Přátel košířských kostelů se přesouvá na neděli 1. června
v 10.00 hod. ve farním sále u sv. Jana Nep.

✔

Dramatické představení Jany z Arku se uskuteční v úterý 10.června ve 20 hod. ve
farním sále u sv Jana Nepomuckého.

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

P. Lohelius, Vít Bobysud, Jan Havel, Stanislav Hojek, MUDr. Elena Horáková a
Stanislav Dobeš

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
2. Údržba a opravy kostel
3. Farní činnost a obecná rozprava

Ad 1. Při projednávání termínu připravované Valné hromady naší Společnosti, který byl původně
stanoven na neděli 25. května tr. vyplynulo, že na toto datum je přeložena slavnost Božího Těla
a z toho důvodu by nebylo vhodné konat současně též valnou hromadu Společnosti. Termín Valné
hromady je tedy posunut o týden, tj. na neděli 1. června po nedělní mši sv. u sv. Jana.
Ad 2. V druhé části schůze výbor projednal sdělení Ing. Bobysuda o průběhu a výsledcích jednání
se zástupci občanské samosprávy v Praze 5, zejména s panem starostou Milanem Jenčíkem.
Občanské zastupitelstvo v Praze 5 našim aktivitám napomáhá i finančními příspěvky, jako např
při rekonstrukci naší mariánské kapličky na Klamovce i při opravách obou našich větších kostelů.
Výsledkem jednání s předními členy obecního zastupitelstva je také dobrá vyhlídka na konečné
uspořádání majetkoprávních vztahů zejména k pozemku areálu kostela sv Jana a jeho
bezprostředního okolí. Poměrně dosti složitá jednání zatím ještě probíhají, takže podrobnou
zprávu o výsledku může podat výbor SPKK teprve po jejich definitivním ukončení. Do záležitosti je
ovšem rovněž zainteresována pražská konsistoř, s jejímž zástupcem Ing. Štíchou jsou naši
pracovníci v úzkém kontaktu.
Ad 3. Ve věci výhřevných rohoží do lavic u sv. Jana je i nadále třeba pokusit se o nashromáždění
finančního krytí této akce. V průběhu roku bude vyhlášena k této věci účelová sbírka, možná
i opakovaně, aby podle možnosti v příští topné sezoně 2008-9 bylo možno chrámovou loď
temperovat.
Příští schůze výboru je svolána na pátek 9. května 2008 na obvyklé místo.
V průběhu jednání zaznamenal

Stanislav Dobeš

Sv. Pankrác
mučedník (památka 12. května)
Sv. Pankrác je mučedník uctívaný v Římě už od
mučedníků z pátého století, kde je uvedeno, že je pohřben
verzi téhož seznamu se říká, že památka jeho narození
u druhého milníku. Nad jeho hrobem dal papež Symachus
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pradávna. Je zahrnut do seznamu
v katakombách na Via Aurelia. V jiné
se slaví 12. května na Via Aurelia
postavit kolem r. 500 kostel. Dnešní

kostel, který z něho postupně vznikl, nese titul bazilika minor. Je to
titulární kardinálský kostel a sídlí tam konvent bosých karmelitánů.
Legenda líčící mučednictví sv. Pankráce je z pozdější doby a
nemusí být historicky věrná. Říká, že sv. Pankrác pocházel z Frýgie a
jako sirotek přicestoval se svým strýcem Dionýsem do Říma. Tam ze
svého dědictví pomáhal pronásledovaným křesťanům. Po smrti strýce
byl předveden před císaře Diokleciána. Ale čtrnáctiletý chlapec se
nezřekl své křesťanské víry a byl sťat. Jeho tělo pohřbila jedna
křesťanka v katakombách. Diokleciánovo pronásledování v letech 303
– 305 bylo poslední velké pronásledování křesťanů.
Pražský kostel zasvěcený tomuto světci (dal jméno celé čtvrti a
konají se v něm pravidelné bohoslužby) stojí na přístupové cestě k
Vyšehradu od východu a je starého původu. Pod dnešním barokním
kostelem se našlo románské zdivo z konce 11. stol.
Další kostel tohoto světce v Čechách je ještě v Jitravě nedaleko
Liberce. Byly po něm také pojmenovány v Čechách i některé doly.
Sv. Pankrác je patronem prvokomunikantů, mládeže a ochránce mladého osení.

Podle Internetu (Cath.Encyk.,aj), Legenda Aurea

MP

OKÉNKO VÍRY
Církev je jedna, svatá, všeobecná a apoštolská
161. Proč je církev jedna?
Církev je jedna, protože jejím zdrojem a vzorem je jednota jediného Boha v Trojici božských osob;
jejím zakladatelem a hlavou je Ježíš Kristus, který obnovuje jednotu všech národů v jediném těle;
její duší je Duch Svatý, který sjednocuje všechny věřící ve společenství v Kristu. Má jednu jedinou
víru, jediný svátostný život, jedinou apoštolskou posloupnost, jednu naději a tutéž lásku.
162. Kde se uskutečňuje tato jediná Kristova církev?
Jediná Kristova církev, ustavená a uspořádaná na zemi jako společnost, se uskutečňuje
(subsistuje, subsistit in) v katolické církvi a je řízena Petrovým nástupcem a biskupy ve
společenství s ním. Jedině jejím prostřednictvím je dosažitelná plnost všech prostředků spásy,
protože jedině apoštolskému sboru, jehož hlavou je Petr, svěřil Pán všechno bohatství Nového
zákona.
163. Jak se dívat na nekatolické křesťany?
V křesťanských společenstvích, které se odloučily od plného společenství katolické církve, se
nachází mnoho prvků posvěcení a pravdy. Všechna tato dobra pocházejí od Krista a vybízejí ke
katolické jednotě. Členové těchto společenství jsou ve křtu přivtělení ke Kristu: proto je uznáváme
za své bratry.
164. Jak se zasazovat o jednotu křesťanů?
Touha po obnovení jednoty všech křesťanů je Kristův dar a výzva Ducha Svatého. Týká se celé
církve a uskutečňuje se obrácením srdce, modlitbou, vzájemným bratrským poznáváním a
dialogem mezi teology.
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Poznáváme naše farníky
V květnu 2008 oslaví svá krásná životní jubilea varhaníci našich dvou košířských kostelů.
22.5.08 krátce po svátku svého křestního patrona, dožívá se 70 let pan Jan Nepomucký
PLÍŠEK. Vzorný manžel, otec 3 synů , dědeček 4 vnoučat (3 rytířů a jedné princezny).
Kromě rodinných povinností a radostí má J. Plíšek 2 velké koníčky: varhanní hru a zpěv. Hře
na varhany se naučil, nádherný sytý hlas dostal darem od Pána Boha.Obé využívá k jeho cti
a chvále a potěše farního společenství. Kéž nás ještě dlouho ve zdraví doprovází jeho hra a zpěv
při bohoslužbách a pobožnostech v kostele sv. Jana Nepomuckého.
31.5.08 se dožívá 80 let paní Eva ŠARBACHOVÁ.
Tato svižná dáma na léta opanovala kůr kostela Nejsvětější Trojice. S varhanami prožila v tomto
kostele jejich slávu i pozvolné chátrání a znovu obnovení. Ona sama zažívala nelehká životní
období s řadou těžkých chvil. Láska k varhanům zůstávala pro ni velkou radostí, potěšením
i posilou. V poslední době jí zdravotní stav nedovoluje zasedat k jejich manuálu, ale pravidelní
návštěvníci ji s Trojickým kostelem stále spojují a s vděčností a úctou na ni vzpomínají. Kéž jí Bůh
za všechnu službu odmění svou pomocí a láskou.
OBĚMA VARHANÍKUM BOŽÍ POŽEHNÁNÍ DO DALŠÍCH LET
VYPROŠUJÍ A ZA JEJICH VĚRNÉ SLUŽBY DĚKUJÍ
Košířští farníci

K přemýšlení (výroky sv. Ignáce z Loyoly)
Pracujme jen s chutí a s radostí a buďme přesvědčeni, že ať na nás dolehne jakýkoliv
kříž, že jej neponeseme sami, nýbrž s Kristem. Jeho pomoc je vždycky mocnější, než
všichni naši nepřátelé dohromady.
Utrpení cítí jen ten, který je v něm nezkušený a nešikovný. Kdo se už naučil trpět, je
nezranitelný, necítí žádnou bolest. Co jiného sužuje, jeho potěšuje, kde jiný pod tíhou svého
břemena naříká, on nad ním jásá. Tak veliký je rozdíl mezi tím, kdo trpí nerad a tím, kdo
s utrpením souhlasí.
Na utrpení a protivenství se musíme připravovat v duchu už předem. Co předvídáme,
nepřekvapí, co si přejeme, nezraní. I když se nám denně naskýtá dost příležitostí různé věci snášet
a jiné vytrpět, je v naší moci, trpíme-li málo nebo vůbec.
I kříž má své radosti. Umíme-li je vychutnávat, neučiní nás žádné protivenství nešťastnými.
Kristus odňal svou smrí na kříži každému kříži jeho hořkost.
Nebyl-li ani Syn Boží bez kříže, nebude ani žádný kříž bez Krista, přijmeš-li jej ovšem jako
dar z jeho rukou a poneseš-li jej podle jeho příkladu.

Každý je strůjcem buďto svého kříže nebo svého štěstí.
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