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S APOŠTOLEM PAVLEM DO NOVÉHO ROKU
Na začátku nového kalendářního roku vrůstáme do další části církevního roku dobou
vánoční a liturgickým mezidobím. Zároveň pokračuje Rok sv. Pavla, v jehož rámci budeme
brzy (25. ledna) slavit jeho obrácení.
V listopadovém farním listu jsme mohli
sledovat některé duchovní podněty plynoucí
z odkazu této nesmírně významné osobnosti
z počátku křesťanství a církve.
Po zhodnocení celkového stylu jeho listů
přikročíme k jejich souhrnnému rozlišení.
Jeho epištol se zachovalo čtrnáct. Bylo jich
však jistě napsáno víc; svědčí
o tom
i poznámka v Kol 4,16. Dnešní pořad epištol je
podle hodnosti adresátů: Římanům (Řím),
1. a 2. Korinťanům (Kor), Galaťanům (Gal),
Efesanům (Ef), Filipanům (Fil), Kolosanům
(Kol), 1. a 2. Tesaloničanům = Soluňanům
(Tes = Sol), 1. a 2. Timoteovi (Tim), Titovi
(Tit), Filemonovi (Flm) a Židům (Žid).
Ve všech je zřejmý časový věroučný vývoj. V listech Soluňanům (které se považují za
nejstarší) ještě zaznívá ozvěna apokalyptických řečí synoptiků o nejistotě dne příchodu Páně.
Bojují proti nesprávným představám o druhém Kristově příchodu a bývají označovány jako
nejméně pavlovské.
Čtyři velké epištoly, napsané na vrcholu Pavlovy apoštolské činnosti, jsou hlavním
pramenem jeho hluboké teologie. Prohlašují všeobecnost evangelia spásy a hlavně list
Římanům a Galaťanům jsou živým apoštolským kázáním proti židům, kteří si stále dělali jako
jediní nárok na spásu.
Epištoly ze zajetí – když už evangelium všeobecnosti spásy zvítězilo nad židovskou
úzkoprsostí – jsou vystoupením proti jistým bludům, šířeným tentokrát ze strany pohanů.
Týkaly se především osoby Kristovy. Proto ukazuje Pavel Pána v celé hloubce jeho
přirozenosti božské i lidské, jako hlavu církve, s níž jsou věřící spojeni v jedno mystické tělo.
Jsou tedy tyto listy (Ef, Kol, Fil) kristologické a jejich hloubku lze srovnávat s úvodem
4. evangelia.
Pastýřské listy předpokládají už založené církve s biskupy v čele. Pavel jimi odevzdává svoji
pastýřskou službu nástupcům a dává (zvl. svým nejvěrnějším spolupracovníkům) poslední
rady a napomenutí. (Poněvadž však předpokládaní značně rozvinutou církevní organizaci
s biskupy, staršími a jáhny, kloní se někteří novější biblisté k názoru, že by mohly pocházet až
od některého Pavlova žáka.)
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A list Židům má svůj zvláštní ráz a speciální charakter, takže bývá označován jako koruna
pavlovských epištol pro krásnou formu a jakýsi slavnostní způsob podání. Dokazuje
vznešenost Nového zákona nad Starým, Krista nad Mojžíšem, a novozákonní oběti nad
oběťmi starozákonními.
Přitom je hluboká teologie sv. Pavla plodem osvícení, zbožného rozjímání a ponoření se do
Písma. Chceme-li však poznat vývoj jeho myšlenky, je opravdu lépe číst listy v pořadí jejich
dějinného vzniku. On sám nepodává křesťanskou nauku systematicky, přece však naukový
obsah jeho listů je tak bohatý, že byly a budou vždy nevyčerpatelnou studnicí zjevené nauky.
Kdyby Šavel nepoznal Krista Pána u damašských bran, byli bychom nesmírně ochuzeni
o obrovské bohatství nauky, kterou rozvinul ve svých epištolách. Naše obrácení a stálé
obracení se k Bohu Otci skrze Syna v Duchu svatém má i zde vydatný a spolehlivý zdroj,
proto se v dalším pokračování na těchto stránkách důkladněji ponoříme do obsahu
jednotlivých Pavlových listů. Má nás to podnítit k jejich četbě s co největším duchovním
přínosem.
P.L.

leden 2009
1.

čtvrtek

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek

2.

pátek

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve

3.

sobota

Nejsvětějšího Jména Ježíš

4.

neděle

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek

11.

neděle

Svátek Křtu Páně

13.

úterý

Sv. Hilária, biskupa a učitele církve

14.

středa

Sv. Gotfrída, řeholníka premonstrátského řádu

17.

sobota

Památka sv. Antonína, opata

18.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20.

úterý

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka

21.

středa

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

22.

čtvrtek

Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

24.

sobota

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

25.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (v každém kostele se dnes může slavit
jedna mše ze svátku Obrácení sv. Pavla, apoštola)

26.

pondělí

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

27.

úterý

Sv. Anděly Mericiové, panny

28.

středa

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

31.

sobota

Památka sv. Jana Boska, kněze
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✔

Ve čtvrtek 1. ledna na Slavnost Panny Marie, Matky Boží, bude v 11.00 hod. slavit
mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice světící biskup pražský Mons. Václav
Malý.

✔

Slavnost Zjevení Páně, Tří králů budeme letos slavit v neděli 4. ledna.

✔

Další biblické katecheze o životě Páně budou následovat v sobotu 3. a 17. ledna.

✔

V týdnu od 18. do 25. ledna se spojíme v modlitbě za jednotu křesťanů.

✔

Svátost pomazání nemocných bude udělována při společném slavení mše svaté v 17.30
hod. v kostele Nejsvětější Trojice ve středu 11. února v den Památky Panny Marie Lurdské.
Zájemci o přijetí této svátosti se mohou přihlásit v sákristiích košířských kostelů.

✔

Od 4.1. do 10.1. se naše farnost zúčastní Tříkrálové sbírky. Zájemci nechť se nediví, až jim
bude Václav Dráb volat. Pokud tomu budou chtít předejít, můžou se u něj dobrovolně
přihlásit. Informace jsou i na našich webových stránkách.

Zápis ze schůze Výboru Společnosti přátel košířských kostelů
dne 12. 12. 2008
Přítomní: P. Lohelius, Stanislav Hojek, Stanislav Dobeš, Vít Bobysud, Elena Horáková
Program:
1. Opravy kostela Nejsv. Trojice
2. Záležitosti kostela sv. Jana Nepomuckého
3. Drobné práce
1. Odvlhčení kostela Nejsv. Trojice
Uskutečnil se hydrologický průzkum, který potvrdil správnost opratření navržených v projektu
představeném na listopadové schůzi p. Ing. Jaroslavem Fránou. Průzkum je také podmínkou pro
případný finanční příspěvek od MČ Praha 5. Cena projektu a hydrogeologického průzkumu činí
30 000 Kč.
Jednalo se o konkrétním postupu ve věci položení asfaltové vrstvy chodníku v Plzeňské ulici tak,
aby se změnil sklon a srážková voda odtud nezatékala na pozemek kostela. Ukazuje se, že bude v té
souvislosti třeba zvýšit betonovou podezdívku plotu do této ulice. Bude se hledat řešení společně
se Správou hřbitovů.
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2. Práce v kostele sv. Jana Nepomuckého
Topné rohože
Instalované topné rohože v kostelních lavicích už jsou funkční. Ještě musí proběhnout odborná
revize, což je nutnou součástí předávacího řízení.
Kolaudace budovy
P. Lohel seznámil výbor s obsáhlým písemným materiálem, souvisejícím s prokázáním vlastnických
vztahů ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. Informoval, že věc je na dobré cestě.
Oprava podlahy
Bude prohlédnuta keramická dlažba podlahy v chrámovém prostoru a poškozená místa budou
opravena, především vyspárování dlaždic.
Opravy na rok 2009
Bude zadán stavební posudek na prasklou atiku a posouzení stavu západní stěny, tak aby byly
podklady pro opravy v dalším období. V případě dostatku finančních prostředků se bude realizovat
výměna svodu v prostoru nad varhanami (oratoř).
3. Drobné práce a farní život
Byly vyklučeny a prořezány křoviny za „domečkem“ u kostela Nejsv. Trojice.
Pan Hojek navrhl vyvézt zbytky nátěrových hmot u sv Jana Nepomuckého, které je potřeba předat k
ekologické likvidaci do sběrného dvora na Kotlářce.
Příští schůze výboru je naplánována na pátek 9. ledna 2009 v „domečku“ u Nejsv. Trojice, jak je
obvyklé. Na schůzi bude určen koordinátor pro grantová řízení a dotace, navržen byl Ing. Jan Fridrich.
Zapsali Stanislav Dobeš a Ondřej Vaněček

Sv. Hilarius z Poitiers, biskup, Učitel Církve ̶ památka 13. ledna
Sv. Hilarius se narodil kolem r. 310 v Poitiers ve vznešené, velmi
pravděpodobně pohanské, rodině. Dostalo se mu velmi dobrého světského
vzdělání. Ale pohanská filozofie ho neuspokojovala a hledání pravdy ho
studiem Starého i Nového zákona přivedlo ke křesťanské víře. Byl pokřtěn
r. 345 a někdy po r. 350 byl ve svém rodném městě zvolen biskupem.
V následující létech napsal nejstarší latinský Komentář k evangeliu sv.
Matouše. V r. 356 se účastnil synody v Béziers na jihu Francie. Tam měli
většinu ariánští biskupové, kteří popírali Kristovo božství. Hilarius ji nazval „synodou
falešných apoštolů”. Tito biskupové požádali císaře Konstance, který podporoval ariánství,
aby Hilaria poslal do vyhnanství.
V létě téhož roku je poslán do Frýgie (v dnešním Turecku). Tam byl v prostředí zcela
ovládaném ariánstvím. Pustil se do práce a sepsal svůj nejznámější spis De Trinitate
(O Trojici). Ukazuje, že Písmo sv. dokazuje božství Syna a jeho rovnost Otci. Napsal také
knihu O synodách, v níž pro biskupy v Galii komentuje vyznání víry a dokumenty synod
konaných ve 4. stol. na Východě. Pro svou proslulost byl pozván na synodu v Seleukii (dnes
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vrozvalinách poblíže Bagdádu). Většina biskupů byla ariánská a sv. Hilarius neohroženě
obhájil víru biskupů v Galii.
Pak odešel do Konstantinopole a tam pokračoval ve svém boji proti bludnému učení.
Ale většina ariánských biskupů požádala císaře, aby Hilaria poslal domů.
Vrací se tedy sv. Hilarius r. 361 do Poitiers a ujímá se pastorační činnosti. Brzy
na to konaná synoda v Paříži přijala, zřejmě pod Hilariovým vlivem, pravověrnou nauku
nicejského koncilu. V posledních létech života napsal Pojednání o Žalmech, komentář
k 58 žalmům. Píše, že to, o čem mluví žalmy, je třeba chápat podle evangelia. V té době se
také setkal se sv. Martinem, který toužil po setkání se sv. Hilariem již před jeho vyhnanstvím.
Podle římských pramenů zemřel 13. ledna 368. Tento velký západní
biskup bojoval neustále proti ariánství slovem i perem. Položil základy
křesťanského myšlení Západu. Vliv jeho spisů působil ještě dlouho do
středověku. Papež Pius IX jej prohlásil Učitelem Církve r. 1851.
Závěrem uveďme modlitbu sv. Hilaria, kterou citoval ve své
promluvě v r. 2007 svatý otec Benedikt XVI: „Učiň, Pane, abych zůstal
vždycky věrný tomu, co jsem vyznal v symbolu svého znovuzrození, když
jsem byl pokřtěn v Otci, v Synu a v Duchu svatém. Abych se klaněl Tobě,
náš Otče, a zároveň s Tebou Tvému Synu, abych si zasloužil Tvého Ducha
svatého, který od Tebe vychází skrze Tvého Jednorozeného... Amen.˝
Podle pramenů z Internetu (Cath.Encykl., promluva sv. Otce, Heiligenkalender.)
M.P.

OKÉNKO VÍRY
182. Jaké je poslání papeže?
Papež, římský biskup a nástupce svatého Petra, je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty
církve. Je zástupcem Krista, hlavou biskupského sboru a pastýřem celé církve, nad níž má
z Božího ustanovení plnou, nejvyšší, bezprostřední a všeobecnou pravomoc.
183. Jaký úkol má biskupský sbor?
Biskupský sbor, ve společenství s papežem a nikdy bez něho, také vykonává v církvi nejvyšší
a plnou pravomoc.
184. Jak biskupové vykonávají své učitelské poslání?
Biskupové ve společenství s papežem mají povinnost všem věrně a s autoritou hlásat
evangelium jako autentičtí svědkové apoštolské víry, vybavení autoritou Krista. Pod vedením
živého učitelského úřadu církve Boží lid skrze nadpřirozený smysl víry neomylně lne k víře.
185. Kdy se uskutečňuje neomylnost učitelského úřadu církve?
Tato neomylnost se uskutečňuje, když římský biskup v síle své autority nejvyššího pastýře
církve nebo biskupský sbor ve společenství s papežem, zvláště když je shromážděn na
ekumenickém koncilu, vyhlašuje s konečnou platností nauku o víře a mravech. Také když
papež a biskupové při řádném výkonu svého učitelského úřadu svorně předkládají nauku
s konečnou platností. Každý věřící má přijmout takové učení poslušností víry.
186. Jak biskupové vykonávají svůj úkol posvěcovat?
Biskupové, jako správci Kristovy milosti, posvěcují církev službou slova, udílením svátostí,
zvláště eucharistie, a také svou modlitbou, svým příkladem a svou prací.
187. Jak biskupové vykonávají svůj úkol řídit?
Každý biskup, jako člen biskupského sboru, se podílí na péči o všechny místní církve a celou
církev společně s ostatními biskupy ve spojení s papežem. Biskup, jemuž je svěřena místní
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církev, ji řídí autoritou posvátné moci, vlastní, řádnou a bezprostřední, vykonávanou jménem
Krista, dobrého Pastýře, ve společenství s celou církví a pod vedením Petrova nástupce.

Životní jubilea našich farníků
V první dekádě ledna roku 2009 (10.1.) oslaví naše věrná
košířská farnice paní
ing. Alexandra Průšová požehnaných 80 let.
Po maturitě v roce 1948 absolvovala Vysoké učení
technické v Dejvicích (1952). Její profesní zájem se pak
soustředil na zemědělskou půdu. Vychovala tři syny a
dnes je již několikanásobnou babičkou. Vzhledem
k zdravotním obtížím odešla do invalidního důchodu
v roce 1978. Statečně nesla odchod na věčnost
milovaného manžela a uznávaného odborníka v oboru
lesnictví ing. Eduarda Průši v únoru 2002, jemuž byla
značnou oporou. Přes veškeré životní peripetie si
zachovává optimistický postoj k životu. Víra, motor její
síly, ji přivádí do našeho společenství a nám umožňuje ji
vidět v přední řadě košířského chrámu.
Ze srdce jí přejeme do dalších let Boží požehnání a
zdraví, abychom se mohli společně i nadále setkávat.
MaMich.
Do dalšího roku přeje hojnost Božího požehnání všem našim farníkům redakční rada Farního
listu.
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