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VÁNOČNÍ MOUDROST
„Býk zná svého hospodáře i osel jesle svého pána;
Izrael však nemá poznání, můj národ nemá rozum.“ Těmito
slovy proroka Izaiáše (Iz l,3) zahajuje církev na l. neděli
adventní Modlitbu se čtením v breviáři. (DMC – Lekcionář,
ČLK , Praha 1988) Můžeme se ptát, zda-li prorok viděl ve
svém duchu podivuhodnou aktualizaci svých slov
v betlémské stáji, kde po několika stech letech spočinulo
v chudých jeslích Dítě, Boží Syn a náš Pán. Kdo se mu
přišel poklonit a uctít v Něm Spasitele. Nebyla to žádná
vznešená společenská elita, nebyli to věhlasní učenci a
tehdejší intelektuální a náboženské kapacity, ale prostí
pastýři a cizinci – mágové z východu.
O několik desítek let později, po Kristově ukřižování
a vzkříšení, vidí apoštol Pavel podobnou situaci mezi
Kristovými učedníky, a tak píše v 1. listě do Korintu:
„Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi
mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho
mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu
bláznovství, to vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; a co je
slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích
světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby
to, co jest,obrátil v nic – aby se žádný člověk nemohl
vymlouvat před Bohem.“ (l Kor 1,26-29)
Jak pyšný člověk přichází k jeslím dnes?
K tomu nabízí úvahu americký biskup Fulton Sheen:
„Kdyby pyšný člověk plný univerzitních znalostí vstoupil do betlémské stáje, objevil by nesmírného
Boha v tomto dítěti. Dá se předpokládat, že ne. Protože je tak veliký ve svém vlastním sebevědomí,
odmítl by že je zde něco většího než on sám: protože je moudrý ve svém vlastním sebevědomí,
nepřipustil by, že je něco moudřejšího než on sám; protože je tak intelektuálně vyspělý, že vše ostatní mu
připadá malé. Pro něho, toto Dítě, zavinuté v plenkách skutečně nemůže být Králem. Slyšel snad někdo o
Králi na slaměném trůnu? Jak by mohla být věčná Moudrost mlčenlivá? Směje se důvěřivosti pastýřů,
kteří věří v anděly, nevědomosti mudrců, kteří věří v prozřetelnostní vedení hvězdy. Zvedne obočí nad
Pannou Marií, mlhavě připomínající egyptskou legendu o Arishně. Sklouzává letmým pohledem na Josefa,
člověka v hadrech, kterého by hlídač správně odmítl pustit dovnitř.
„Nebudete-li jako děti,“ řekne toto Dítě, až vyroste; je to hrozné, úděsné, otřesné tajemství
Vánoc, takže naše samolibost a pýcha musejí být rozdrceny, než může vstoupit nové světlo. Při vstupu do
jeskyně se člověk musí sklonit, snížení znamená vydat se k maličkosti. Kdo to jednou učiní, zjistí, že už
není v jeskyni, ale v novém vesmíru, kde vládne Moudrost.“ (Fulton J. Sheen: Rejoice, Image books
A division of Doubleday and Copany, Inc. Garden City, New York 1984)
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Adventní a vánoční dny nám každoročně otevírají pramen našeho očištění a posvěcení. K tomu je
však nezbytný hluboký a upřímný postoj pokorného srdce. Bez tohoto oživení a obnovy srdce nám
moudrost, skrytá ve vánočním tajemství uniká.
„Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností,
posvěcením a vykoupením, jak je psáno: „Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu“. (1 Kor. 1,30-31)
P. L.
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1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Sv. Mikuláše, biskupa
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
doporučený svátek
Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Sv. damana I. , papeže
Panny Marie Guadalupské
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
před Štědrým dnem do 24. prosince – další dny před Štědrým dnem
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Sv. Jana Kentského, kněze
večer: VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Pátý den v oktávu Narození Páně
Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Šestý den v oktávu Narození Páně
Sedmý den v oktávu Narození Páně
Sv. Silvestra I., papeže
Večer: Poděkování za minulý rok a prosba na začátku občanského roku
Slavnost PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ - zasvěcený svátek

✔

Tradiční mikulášská farní besídka bude v sobotu 6. prosince po večerních
bohoslužbách v 18.00 hod. ve farním sále u sv. Jana Nep. Srdečně zveme rodiče, děti a ostatní
příbuzné a farníky.

✔

Duchovní obnova farnosti bude v sobotu 13. prosince od 15.00 hod. s obvyklým
programem dvou promluv, adorace, sv. smíření a mše sv.

✔

Tradiční předvánoční setkání pamětníků košířského farního společenství mládeže „in
memoriam“ se uskuteční v sobotu 20. prosince po večerních bohoslužbách ve farním sále u sv.
Jana Nep. od 18.30 hod.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOŠÍŘÍCH
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Vigilie - zvláště pro děti
kostel sv. Jana Nep.
Půlnoční
kostel sv. Jana Nep.
Za svítání - Boží hod vánoční
kostel sv. Jana Nep.
Ve dne - Boží hod. vánoční
kostel Nejsv. Trojice

24.12.

16,00 hod

24.12.

24,00hod.

25.12.

9,00 hod.

25.12.

11,00 hod.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
kostel sv. Jana Nep.
26.12.
kostel Nejsv. Trojice

9,00 hod.
11,00 hod.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
kostel sv. Jana Nep.
27.12.

17,30 hod.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
kostel sv. Jana Nep.
28.12.
9,00 hod.
kostel Nejsv. Trojice
11.00 hod.
Sv. Silvestr - závěr kalendářního roku
kostel sv. Jana Nep.
31.12.
kostel Nejsv. Trojice

16,00 hod.
17,30 hod.

Slavnost PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ
kostel sv. Jana Nep.
1.1.07
kostel Nejsv. Trojice

9,00 hod.
11,00 hod.

Zápis ze schůze Výboru Společnosti přátel košířských kostelů dne 14. 11. 2008
Přítomní: P. Lohelius, Stanislav Dobeš, Vít Bobysud, Jan Havel, Elena Horáková, Ondřej Vaněček
Host: Ing. Jaroslav Frána
Program:
1. Jednání s Ing. Fránou o projektu oprav kostela Nejsv. Trojice
2. Topné rohože v kostele sv. Jana Nepomuckého
3. Drobné práce a farní život
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1. Odvlhčení kostela Nejsv. Trojice
Schůzi navštívil Ing. Jaroslav Frána, jednatel společnosti Inženýrské a stavební práce, s. r. o., který
přítomným představil výsledky průzkumu kanalizace a seznámil je s projektem, jenž byl na základě zjištěných
skutečností vytvořen, a s předběžným rozpočtem.
Průzkum potvrdil, že hlavní svody srážkové vody nejsou napojeny do dešťové kanalizace a voda se tak
hromadí v podzákladí stavby a vzlíná do zdiva, které tím narušuje.
Nejnutnějším zásahem je napojení svodů do kanalizace. Potom také vybudování drenážního systému kolem
kostelní budovy.
Zhotovilo by se rovněž několik kontrolních šachtic a v nich pojistné uzavření odvodňovacího systému, které
by zabránilo zpětnému toku vody do systému při zvýšené hladině vody v kanalizaci. (Kostel se totiž v důsledku
stavebního vývoje svého okolí ocitl pod úrovní terénu a dříve byl už za takových okolností údajně vytopen.)
Pan ing. Frána doporučil, aby byl nejprve učiněn odborný hydrogeologický průzkum okolí kostela.
Bude též zdokumentována a zprovozněna stávající vzduchotechnika v kostele. Kvůli zvýšené vlhkosti v
interiéru totiž hrozí napadení dřevěného mobiliáře a uměleckých předmětů dřevokaznými škůdci – plísněmi,
houbami a hmyzem. Tato situace bude vzhledem k časové náročnosti odvlhčovacích prací i k přetrvávajícím
důsledkům zavlhčení trvat dost dlouho, což ještě zvyšuje nebezpečí poškození uměleckořemeslného nábytku a
hodnotné umělecké výzdoby. Proto je potřeba interiér průběžně odvětrávat.
Vzhledem ke značné výši nákladů na stavební opatření bylo rozhodnuto, že se práce rozdělí na etapy. Jako
první bude řešena ta etapa, která svou finační náročností odpovídá dostupným finančním prostředkům, aby ty byly
využity (pozn.: nevyužité dotace se musejí vracet).
Projektová dokumentace poslouží jako podklad pro žádání dotací.
Členové Výboru SPKK zjistí, jaké jsou možnosti spolufinancování stavebních prací ze strany institucí místní
samosprávy a státní správy (ÚMČ Praha 5, Magistrát hl. m. Prahy, ministerstvo kultury...).
2. Práce v kostele sv. Jana Nepomuckého
Topné rohože
Veškeré stavební přípravy pro instalaci topných rohoží do kostelních lavic jsou hotové. Je domluveno dodání
a instalace rohoží, které budou následně zprovozněny.
Dosavadní zateplení lavic kobercovými sedáky pak bude využito ke zpříjemnění sezení v zadních lavicích,
které jsou zcela nekryté. Tyto původní podložky budou později nahrazeny novými, jejichž barevnost bude odpovídat
topným rohožím, což přispěje též k barevnému sladění interiéru kostela.
3. Drobné práce a farní život
3.1 Drobné práce
Během podzimu byly Václavem Drábem vyklučeny náletové dřeviny v severní části pozemku kostela sv. Jana
Nepomuckého.
K prořezání křoví za „domečkem“ u kostela Njsv. Trojice zatím nedošlo.
3.2 Farní život
Náplánovaná přednáška Ing. K. Mráčka k roku sv. Pavla, pojednávající o cestách sv. apoštola Pavla, se
uskutečnila.
Tradiční mikulášská nadílka ve farním sále (sv. Jan Nep.) se uskuteční v sobotu 6. prosince.
Zapsal Ondřej Vaněček
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Sv. Ambrož
papež a učitel církve – památka 7. prosince
Sv. Ambrož patří, zároveň se sv. Augustinem, Jeronýmem a
Řehořem Velikým, mezi čtyři velké církevní učitele Západu. Narodil se
okolo r. 340 v nyní německém Trevíru, který byl tehdy velkým správním
střediskem římské říše. Jeho otec byl prefekt pro Galii. Rodina byla
křesťanská. Byl nejmladší ze tří dětí. Sestra Marcellina později žila
v panenství zasvěceným životem, bratr Satyrus se po zvolení Ambrože
biskupem staral o jeho světské záležitosti. Po úmrtí otce se rodina
přestěhovala do Říma. Tam se mu dostalo vynikajícího vzdělání
řečnického a právnického, naučil se tam také řecky. Brzy na to se stal
správcem provincie Ligurie a Emilie se sídlem v Miláně.
V r. 374 zemřel v Miláně biskup Auxentius, arián, který
pronásledoval katolické věřící skoro dvacet let. Biskupové provincie
žádali císaře Valentiniana, aby dosadil jeho nástupce. Ten to ale odmítl,
s tím, že volba musí proběhnout obvyklým způsobem. Požádal Ambrože,
aby dohlédl na to, aby volba proběhla v klidu. Ambrož vešel do baziliky,
kde bylo shromážděno nejednotné kněžstvo i lid. Pak zazněl, prý dětský,
hlas: „Ambrož biskupem”. To opakovalo celé shromáždění a Ambrož byl jednomyslně zvolen biskupem.
Volba byla neobvyklá, protože předchozí vzdělání Ambrožovo nebylo teologické a stále byl ještě jen
katechumenem. Přes Ambrožovo zdráhání potvrdil volbu císař, který byl hrdý na to, že se jeho příznivé
mínění o Ambrožovi potvrdilo. Světec se uklidnil, přijal křest a krátce na to byl 7. prosince 374 vysvěcen
na biskupa.
Svůj majetek ihned rozdal chudým a Církvi a opustil slibnou světskou kariéru. Začal usilovně
studovat Písmo a církevní Otce, zejména Origena. Jeho dveře byly stále otevřené pro kohokoliv, jak pro
úřední jednání, tak i pro prosebníky, kteří hledali pomoc. Trávil noční hodiny v modlitbě. Každou neděli
jeho výmluvná kázání přiváděla do baziliky množství lidí. Jeho kázání přiměla k obrácení sv. Augustina.
Ten pak napsal, že to byla nejen kázání, ale i svědectví milánské církve, která se svorně modlila jako
jediné tělo. Ambrož měl římského praktického ducha a Písmo i nauku uplatňoval v morálce a praxi.
Po dlouhou dobu bojoval s ariány, kteří byli i mezi císaři a v jejich rodinách. Při tom hájil
neústupně katolickou víru a uplatnil svůj diplomatický talent. (Ariánství, nazvané podle alexandrijského
kněze Aria, považuje Ježíše Krista za stvořenou osobu a tak popírá jeho božství. Tato nauka byla
odmítnuta koncilem v Niceji a v Krédu vyznáváme: zrozený, ne stvořený.)
Zemřel v noci z Velkého pátku na Bílou sobotu r. 397. Tělo Kristovo mu podal biskup z Vercelli. Byl
pohřben ve své basilice vedle svatých Gerváse a Protáse. Později byly ostatky všech tří světců uloženy do
sarkofágu pod oltář.
Velké je jeho dílo spisovatelské. Jmenujme aspoň názvy některých spisů: De officiis ministrorum (o
kněžských povinnostech), De sacramento regenerationis (o křtu), De Mysteriis (o křtu, biřmování a
Eucharistii), De Sacramentis, Contra Auxentium de basilice tradendis (polemika s ariány) aj.
Ovlivnil i liturgii a chorální zpěv. Dodnes se ambrosiánská liturgie (západní liturgie,
ale v něčem odlišná od liturgie římské) užívá v Miláně a v okolí.
Je zobrazován často s ostatními Otci Západu, jedním z jeho mnoha atributů jsou včely a je také
patronem včelařů.
V Praze byl gotický kostel sv. Ambrože u kláštera irských františkánů (hybernů) na místě dnešního
domu u Hybernů. Dodnes stojí raně gotický kostel sv. Ambrože ve Vítově u Přeštic jižně od Plzně.
Podle Internetu (Cath.Encyclop.,RaVat promluva Benedikta XVI),
Franzen: Dějiny Církve
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MP

Naši farníci (ex), Pavel, Kateřina a Johanka Křížovských

oznamují nový přírůstek do rodiny!
24.10.08 se jim narodil syn a bratr JAN (49 cm, 3,10 kg).
Rodičům i celé široké rodině Křížovských a Nekulů blahopřejeme a těšíme se, že
malého Jana brzy přivítáme do našeho křesťanského společenství.

IN MEMORIAM
V jezuitské komunitě ve Filadelfii zemřel 2.11.08 P. Josef Kadlec, S.J.
Smíchovský rodák (1929) - skaut, lékař, kněz, jezuita. Od r. 1967 žil
v zahraničí. Nejprve sloužil 4 roky jako expert Světové zdravotnické
organizace ve Venezuele, kde po splnění své lékařské mise vstoupil do
jezuitského řádu a stal se tak emigrantem. Na studia teologie byl poslán do
Anglie a v r. 1977 byl v Londýně vysvěcen na kněze. Od r. 1981 působil na
prestižní Georgetownské universitě ve Washingtonu. Jeho první návštěva
rodné země po sametové revoluci v r. 1989 byla skutečnou "spanilou
jízdou". První mše sv., kterou sloužil ve své rodné farnosti v basilice sv. Václava na Smíchově byla
skutečně jeho mší primiční v očích smíchovských farníků.
Od té doby navštěvoval P. Kadlec rodnou zem dvakrát do roka a navázal všechny zpřetrhané svazky se
svými přáteli z řad laiků i kněží. Po celý svůj pestrý život na této zemi vykonal mnoho pro církev
katolickou, jejímž byl věrným služebníkem a horlivým zastáncem až do konce.
Pepánku, díky za vše a Bůh Tě odměň svou slávou nebeskou! Requiescas in pace!

Štědrý den
Závoj bělostných vloček sype se z oblaků
chvíli jen, až zmizí poslední šlépěje z cest.
Krajinu do sněhu noc halí tiše,
s večerem přichází nejmenší hvězdička z hvězd
a do knihy skutečných zázraků
počátek nového věku píše.
„Staň se Tvá vůle!“ – vždyť stačí tak málo,
by Slovo věčné tělem se stalo
a Světlo u lidí přebývalo.

Milostiplné prožití vánočních svátků vám přeje
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