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Už pátým rokem
Nadpis tohoto úvodního textu pro Košířský farní list na měsíc září je radostným konstatováním. Ano, už pátým rokem máme svatého Otce, papeže
Benedikta XVI., Josepha Ratzingera, který letos navštíví naši
drahou vlast ve dnech 26. – 28. září.
Když jsem poprvé zaslechl zprávu o jeho zvolení na jaře roku
2005 před závěrečným požehnáním při mši svaté ve strahovské
bazilice, zachvělo se mi srdce radostí. Během uplynulých let jeho
pontifikátu pak přicházely další podněty, které mou radost z tohoto
věrného pastýře a vytrvalého pracovníka na Boží vinici prohlubují.
Mnohé skutečnosti z jeho života jsou dostatečně známy
a bohatě komentovány v literatuře i v různých sdělovacích
prostředcích. Můžeme si je připomenout ve světle biblických slov
z páté knihy Mojžíšovy, kde v 6. kapitole a 4. verši čteme: „Miluj
Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou
silou!”
Vzpomeňme na mládí současného papeže, které bylo vystaveno běsnění nacistické totality,
kdy horda zločinců ovládla jeho rodnou zemi a expandovala zkázu do okolního světa. Jistě to byla
láska k Bohu, díky které dokázal tyto hrůzy přežít a nechat se vést Božím hlasem za Kristem
cestou ke svátostnému kněžství.
Pilné studium a teologické bádání bylo také neodmyslitelně spjato s jeho láskou k Hospodinu, k živému vzkříšenému Kristu, jemuž chtěl naplno sloužit, jak jej nacházel přítomného i v jeho
tajemném Těle – Církvi. Dokázal citlivě vnímat různé teologické proudy, které nebyly zdravé
a slučitelné s církevním učením. Zvláště v šedesátých letech minulého století pozoroval, jak tyto
vlny zaplavovaly akademickou půdu a kontaminovaly myšlení a víru mnohých kněží a laiků. Nebylo
jistě snadné uchovat si v tom potřebnou rezistenci. Náročné a odpovědné postavení pastýře –
biskupa motivovalo ke zdravé obezřetnosti v síle lásky k Hospodinu – celým srdcem, celou duší
a celou silou.
Dlouholeté působení v čele kongregace pro nauku víry pak přineslo bohaté plody této lásky.
Nebyla to jen nějaká suchopárná úředničina, ale jedna z nejdůležitějších služeb v církvi, která
vyžaduje naprosté nasazení nejbližšího spolupracovníka papeže.
Jak je možné napsat během tak vypjaté činnosti tolik teologicky propracovaných knih, je nepochopitelné bez lásky k Bohu a k lidem, která tohoto člověka neustále ponouká a pudí.
Ohlédneme-li se do téměř pětiletého Benediktova působení, můžeme s radostí vnímat vyzrálost osobnosti, která přináší požehnané duchovní plody moudrým vedením a obnovou církve,
posilováním zdravých a osvědčených základů, nekompromisní kritikou nekřesťanských
a nelidských projevů současné civilizace, zároveň však jasným nastíněním cesty podle Kristova
evangelia.
Už tedy pátým rokem se máme z čeho těšit a za co děkovat. Jistě nám také leží na srdci
co největší duchovní přínos návštěvy papeže Benedikta XVI. v naší zemi. Pokusme se k tomu
nějak přispět.
P.L.
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Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
1. pátek v měsíci
1. sobota v měsíci
23. neděle v mezidobí, 1. neděle v měsíci
Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Svátek Narození Panny Marie
začátek novény v přípravě
na návštěvu papeže Benedikta XVI.
Sv. Petra Klavera, kněze
Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
Jména Panny Marie
24. neděle v mezidobí
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka Panny Marie Bolestné
závěr novény v přípravě
na návštěvu papeže Benedikta XVI.
Památka sv. Ludmily, mučednice
Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
Sv. Januária, biskupa a mučedníka
25. neděle v mezidobí
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
26. neděle v mezidobí
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa – doporučený svátek
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Náboženství
Přihlášky na hodiny náboženství jsou připraveny mezi tiskovinami u vchodu do kostela. Rodiče je
po vyplnění mohou předat P. Loheliovi v sákristii. Výuka bude zahájena od začátku října ve farním
sále sv. Jana podle domluveného rozvrhu.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se uskuteční od středy 16. do pátku 18. září v kostele
Nejsvětější Trojice vždy od 16.30 do 17.30 hod. s následnou mší svatou. Z těchto důvodů se
nebude slavit mše sv. ve čtvrtek v kostele sv. Jana Nepomuckého, ale ve spojení s eucharistickým
výstavem bude u Nejsvětější Trojice.

Změna mše svaté
V sobotu 26. září budou slaveny společné nešpory kněží a řeholníků se sv. Otcem Benediktem
XVI. v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Z těchto důvodů se mše svatá v kostele sv. Jana
Nep. přesouvá na 10.00 hod.

Autobus pro farníky na setkání se sv. Otcem
Pro farníky, kteří si objednali místenky na bohoslužbu se sv. Otce ve Staré Boleslavi, bude
v pondělí 28. září v 7.00 hod. přistaven autobus pod kostelem sv. Jana Nepomuckého.
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Pozvání
Br. Mojžíš Jan Zygfryd Wawrzinek OFM
Br. Bonaventura Ondřej Čapek OFM
Zveme vás na naše SLAVNÉ SLIBY, které složíme
dne 3.10. 2009 v 10,00 hodin do rukou otci provinciálovi
Jeronýmovi Fantiškovi Jurkovi OFM
V kostele Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18
Praha
Br. Bonaventura Ondřej Čapek OFM
O tři týdny později 24.10. vás dále zvu na JÁHENSKÉ
SVĚCENÍ, které mi bude uděleno
Mons. Karlem Herbstem SDB v 11.00 hodin, rovněž
u Panny Marie Sněžné.

Po obřadech jste zváni na pohoštění ve františkánském klášteře.

Vážení farníci a farnice,
určitě jste zaregistrovali, že se naše farnost pustila do poměrně finančně i organizačně náročného díla odvlhčení kostela Nejsv. Trojice. O co vlastně jde? Ve stručnosti se dá říci, že přestože
na začátku devadesátých let byl kostel opraven, za což dík páteru Wernerovi, odpovědní
projektanti opomněli důležitý detail. Svody dešťové vody ponechali ústit do jílovité půdy u kostela
a i primitivní odtokový žlab neplnil svůj účel, neboť byl vyspádován směrem ke kostelu. Tím došlo
k průniku dešťové vody do základů kostela a následnému vzlínání vody a ničení omítek a fasády
tohoto kostela. A to nemluvím o tom, že chodník v Plzeňské ulici je vyspádován tak, že dešťová
voda teče též do základů kostela.
Minulý rok na podzim se ukázala situace neúnosnou a tak se farní rada usnesla, že je třeba
zjednat nápravu. V první etapě jsme prošli všechny dostupné projekty rekonstrukce z počátku
devadesátých let, ale žádné řešení tam nebylo. Projekční firma ISP, s.r.o, v zastoupení majitele
Ing. Jaroslava Frány a jeho syna Jaroslava Frány, se ujala vypracování projektové dokumentace
na odstranění toku jak dešťové vody, tak
i podzemní vody od objektu kostela. Byl
proveden hydrogeologický průzkum a zároveň
i kamerový
průzkum
stávající
dešťové
kanalizace. Jak jsme předpokládali, kanalizace
byla v havarijním stavu. Spolu s projektem jsme
dostali i rozpočet ve výši cca 800.000,-Kč. Tato
suma přesahovala několikanásobně roční
možnosti farnosti. Co s tím?
Vítek Bobysud
a Ondřej Vaněček spojili své síly a prověřili
možnosti získání grantů. To se ukázalo jako
klíčové při uskutečnění této akce.
Přestože termíny byly šibeniční podařilo se
s výrazným přispěním projekční firmy, hlavně
Jaroslava Frány ml., dát dohromady potřebné
doklady a podat žádost o granty na ministerstvu
kultury a na odboru kultury MČ Praze 5.
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Všechny potřebné dokumenty a informace pro grant na min. kultury vyřizoval Ondřej Vaněček
(díky za vynaložený čas i finanční prostředky na ověřování dokumentů, kopií apod.) a grant na
Praze 5 měl na starosti Vítek Bobysud. Oba granty se podařilo díky Bohu získat. Min. kultury
dalo 200.000.-Kč a Městská část Praha 5 dala 140.000,-Kč. Nakonec především díky Vám, farníci,
kteří jste přispěli, se podařilo vybrat potřebnou částku.
Vybrání dobré stavební firmy
není lehké, ale firma Kanálservis,
Herčík a Kříž, se ukázala dobrou
volbou. Zabývá se totiž pouze
čištěním a výstavbou kanalizace.
Akci jsme rozdělili do dvou etap.
První část byla mezi domečkem a
kostelem. Při tom se ukázalo, že
třeba kaplička na plyn byla
v dezolátním stavu a bylo třeba ji
postavit znova. Též betony u
kostela se ukázaly v horším stavu
než se předpokládalo a tak se
musely udělat nové. Též elektřina
vedoucí do domečku se musela
udělat nová a tak se uskutečnily dvě noční brigády farníků, od 19 hod do cca 24:00, ve spolupráci
s elektrikářem Emilem Novákem. Tím byla ukončena první etapa.
V průběhu prací přišla paní Vacková s nápadem zatravňovacích tvárnic u domečku. Tato
myšlenka se ujala a s touto myšlenkou se ztotožnil i nájemce garáže, který předplacením
nájemného umožnil realizaci zatravňovacích tvárnic u domečku. Pak následoval třítýdenní klid
a poté následovala druhá etapa podél Plzeňské. Tato etapa se musela kvůli terénu dělat ručně a
tak byla finančně daleko náročnější. Přitom se podařilo udělat i drenáž směrem ke hřbitovu a tak
po cca 3 týdnech intenzivní práce se dílo podařilo.
Krátce po ukončení prací došla ještě jedna pozitivní správa.
Technická
správa
komunikací
přislíbila
po
jednání
s představiteli Prahy 5 zrekonstruovat chodník na Plzeňské
ulici. Za to si pan starosta a vedení Prahy 5 zaslouží náš dík.
Rozhodně to v dnešní finanční situaci není samozřejmost.
Chodník by měl být zrekonstruován v průběhu září.
Jaký
je
výsledek?
Dešťová voda ze svodů
je odvedena pryč a vedle
kanalizace je položena
drenáž, která odvede pozemní vodu pryč od kostela. A pokud
v září proběhne rekonstrukce chodníku, je kostel kompletně
odvodněn.
Jak jsem se zmínil výše, bylo potřeba udělat i práce mimo
rozpočet. V současné době nemáme pokryto zhruba 70.000,Kč. Pokud můžete, prosím přispějte, ať můžeme firmě vše
uhradit v co nejkratším termínu.
Děkuji všem za duchovní, finanční i pracovní podporu.
Přísloví Práce jako na kostele je více než trefné.
Vítek Bobysud
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Sv. Petr Klaver, kněz – památka 9. září
Kněz – světec, kterého si připomínáme, se narodil r. 1580 v rodině zemědělce v katalánské obci
Verdú (asi 100 km západně od Barcelony) ve Španělsku. Začal studovat na univerzitě v Barceloně,
ve 20 létech vstoupil v Tarragoně do Tovaryšstva Ježíšova. V době studií filozofie na Malorce
se pod vlivem klášterního vrátného Alfonsa Rodrigueze rozhodl pro působení v misiích. V r. 1610
přistál v Cartageně v dnešní Kolumbii. Nějaký čas strávil v Santa Fé (dnešní Bogota) a v Tunje.
Vrátil se do Cartageny a tam r. 1616 přijal kněžské svěcení.
Cartagena byla tehdy střediskem obchodu s černými otroky dováženými
z Afriky. Petr Klaver pracoval s P. Sandovalem na trzích otroků. Byl
otřesen tím, jak se s nimi zacházelo, slíbil, že jim bude pomáhat a r.
1622 si napsal do deníku: „Petr Klaver, navždy otrok otroků“. Otroci
přijížděli ve strašném stavu. Asi třetina jich zemřela cestou.
Petr se jim snažil pomoci a spolu se skupinou tlumočníků, kterou
zorganizoval, se o ně staral. Dával jim léky, jídlo, přikrývky a další
potřebné. Často líbal rány otroků a říkal jim, že Bůh je miluje. Říkával, že
s černými bratry a sestrami musíme mluvit nejdříve svýma rukama a pak
svými ústy. Učil je ve víře a křtil nejdříve umírající, pak nemocné. Ukázal
sílu, kterou ostatní kněží neměli. Způsobilo mu to mnoho nenávisti.
Vznešené cartagenské dámy se vyhýbaly kostelům, kde Petr Klaver
shromažďoval své černochy.
Působil v Cartageně čtyřicet let. Podporu lidí neměl, ale Bůh byl s ním.
Pokřtil snad všechny, kteří byli během jeho působení přivezeni. Bylo jich
prý 300.000. Postavení černých otroků se vlivem jeho činnosti postupně zlepšovalo. Vyčerpán a v
posledních létech nemocný zemřel v Cartageně 8. září 1654.
Je pohřben v Cartageně v katedrále, jeho tělo je ve skleněné rakvi pod hlavním oltářem. U jeho
hrobu se při návštěvě katedrály v r. 1986 modlil papež Jan Pavel II.
Petr Klaver byl prohlášen za blahoslaveného Piem IX v r. 1850, v roce 1888 ho papež Lev XIII.
prohlásil za svatého, zároveň s jeho přítelem z Malorky, Alfonsem Rodriguezem. Roku 1896 byl
prohlášen za patrona misií mezi černochy.
Bl. Marie Terezie Ledochówska založila r. 1894 Institut misionářek sv. Petra Klavera. Tyto sestry
působí hlavně v Africe.
P.S. Otroctví bylo v provincii Cartagena zrušeno v roce 1852.

Podle pramenů z Internetu: Cath.Encyc.,CaribeNet, BEC, jesuit.cz/bulletin/

MP

OKÉNKO VÍRY
VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Liturgie – dílo Nejsvětější Trojice
221. Jakým způsobem je Otec zdrojem a cílem liturgie?
Otec nás v liturgii zahrnuje svým požehnáním ve vtěleném Synu, který pro nás zemřel a vstal
z mrtvých, a vylévá do našich srdcí Ducha Svatého. Zároveň církev velebí Otce klaněním, chválou
a díkůvzdáním a naléhavě prosí o dar jeho Syna a Ducha svatého.
222. Jak v liturgii církve působí Kristus?
Kristus v liturgii církve naznačuje a uskutečňuje především své velikonoční tajemství. Sesláním
Ducha Svatého udělil apoštolům a jejich nástupcům moc uskutečňovat dílo spásy eucharistickou
obětí a svátostmi, v nichž on sám působí sdělováním své milosti věřícím celého světa a všech dob.
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223. Jak v liturgii církve působí Duch Svatý?
V liturgii se uskutečňuje nejtěsnější spolupráce Ducha Svatého a církve. Duch Svatý připravuje
církev na setkání s jejím Pánem; připomíná Krista a představuje ho víře shromáždění; zpřítomňuje
a obnovuje Kristovo tajemství; spojuje církev s životem a posláním Krista a přispívá, aby dar
společenství přinášel v církvi plody.
VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ VE SVÁTOSTECH CÍRKVE
224. Co jsou a které jsou svátosti?
Svátosti jsou vnímatelná a účinná znamení milosti, ustanovená Kristem a svěřená církvi, jimiž se
nám uděluje božský život. Je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, pokání, pomazání
nemocných, kněžství a manželství.
225. Jaký vztah mají svátosti ke Kristu?
Tajemství Kristova života tvoří základy toho, co nyní Kristus rozděluje ve svátostech prostřednictvím služebníků své církve.
226. Jaké je spojení mezi svátostmi a církví?
Kristus svěřil svátosti své církvi. Jsou „svátostmi církve” ve dvojím významu: jsou „z ní”, protože
jsou činností církve, jež je svátostí Kristovy činnosti; jsou „pro ni”, neboť budují církev.
227. Co je to svátostné znamení?
Je to duchovní pečeť , kterou udělují svátosti křtu, biřmování a kněžství. Je příslibem a zárukou
Boží ochrany. Mocí tohoto znamení je křesťan připodobněn Kristu, různým způsobem se podílí na
jeho kněžství a je zařazen do různých stavů a funkcí v církvi. Je tedy posvěcen k bohoslužbě a ke
službě církvi. Svátostné znamení je nezrušitelné, proto svátosti, které je vtiskují, lze přijmout jen
jednou v životě.
228. Jaký vztah mají svátosti k víře?
Svátosti víru nejen předpokládají, ale také ji slovy a obřady živí, posilují a vyjadřují. Slavením
svátostí církev vyznává apoštolskou víru. Odtud pochází starobylé rčení : „Lex orandi, lex
credendi”, totiž že církev věří tak, jak se modlí.
229. Proč jsou svátosti účinné?
Svátosti jsou účinné ex opere operato (prostým udělením), protože v nich působí sám Kristus,
který uděluje milost, již svátosti naznačují, nezávisle na osobní svatosti udělovatele. Nicméně
plody svátostí závisí také na dispozicích toho, kdo je přijímá.
230. Z jakého důvodu jsou svátosti nutné ke spáse?
Svátosti jsou pro věřící v Krista nutné ke spáse, i když ne všechny pro každého jednotlivého věřícího, protože působí svátostnou milost, odpuštění hříchů, přijetí za Boží děti, připodobnění Kristu
Pánu a přivtělení k církvi. Duch Svatý uzdravuje a proměňuje ty, kdo je přijímají.
231. Co je to svátostná milost?
Svátostná milost je milost Ducha Svatého, darovaná Kristem a vlastní každé svátosti. Tato milost
pomáhá věřícímu na jeho cestě svatosti, a tak zároveň pomáhá církvi, aby rostla v lásce a
vydávání svědectví.
232. Jaký je vztah mezi svátostmi a věčným životem?
Ve svátostech církev již dostává závdavek věčného života, i když zatím ještě „očekává v blažené
naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista” (Tit 2,13).
Vydává:
Redakční rada:
Uzávěrka:
Náklad:
Internet:

Římskokatolická košířská farnost v Praze 5
P. Lohelius Klindera, Th.D., M. Brůčková, S. Dobeš, M. Práger
15. každého měsíce
Grafická úprava: V. Dráb
150 výtisků
Č.ú.: 125708379/0800
http://kosirska.farnost.cz
Neprodejné
-6-

