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PŘITAŽLIVOST SVATOSTI
Nedávná návštěva našeho papeže Benedikta XVI. přinesla bohaté
povzbuzení. Jedním z výrazných podnětů byl pohled Svatého otce
do života knížete Václava ve Staré Boleslavi, kde nám připomněl,
že v každém lidském životě je mnohem důležitější svatost než úspěch
a že ten, který byl poražen vlastním bratrem, nakonec zvítězil a jeho
oběť přinesla odpuštění a pokoj.
Liturgie a Boží slovo nás ke svatosti stále inspirují. Na samém
začátku měsíce listopadu slavíme vítězství Boží lásky v životě všech
jeho přátel. Hledáme však také potřebné cesty, jak ke svatosti osobně
směřovat.
Z Božího slova k nám v nedávné době promluvila starozákonní kniha Baruch, ze které jsme
četli v sobotu 26. týdne v mezidobí.
V názvu této knihy je jméno její hlavní postavy – Jeremiášova spolupracovníka a písaře
Barucha (hebr. „Požehnaný″ nebo „Ať je požehnán″). Uvádí nás do doby babylónského zajetí.
Toto deuterokanonické dílo je v Septuagintě zařazeno mezi proroctví Jeremiášovo a Pláč (Nářky
proroka Jeremiáše), kdežto Vulgáta je umisťuje až za Pláč. Písař Baruch se na rozdíl od Jeremiáše
dostal do Babylóna. Odtud posílá svůj spis lidu, který zůstal po deportaci v Judsku.
Po předmluvě (1,1-14) následuje modlitba (1,15-3,8), která patří k literárnímu druhu
veřejného žalozpěvu. Jsou v ní podobnosti s Danielovou kající modlitbou (Dan 9,5-19) i s jinými
částmi Písma. Druhá část je poučný žalm, v němž spisovatel ukazuje cestu vedoucí k moudrosti
(3,9-4,4). Třetí část je žalozpěv, v němž autor oplakává vyhnanství, vyznívá však v slib útěchy
(4,5-5,9).
Náš úryvek je ze třetí části a obsahuje útěšná slova pro lid, který přijal od Hospodina tolik slibů
na věčné věky, že nemůže naprosto zahynout. Několikrát se vrací výzva k „dobré mysli″. Nejprve
zaznívá ve slovech: „Buď dobré mysli můj lide, který máš slavné jméno Izrael″ (4,5); potom
v dalším exhortativním textu: „Buďte dobré mysli, děti, volejte k Bohu! Vytrhne vás z násilí,
z rukou nepřátel″ (4,21); a ještě jednou: „Buďte dobré mysli, děti, a volejte k Bohu, neboť vás
bude mít na paměti ten, který to dopustil″ (4,27). „Dobrá mysl – půl zdraví″ – říká jedno úsloví.
Jde o stav mysli naplněný nadějí, důvěrou, jistotou a radostí, která je prodchnuta posvátnou
bázní. Jde o postoj Božího dítěte, které pevně spoléhá na láskyplnou a mocnou ruku Otce. Dobrá
mysl se nebojí, neklesá do malomyslnosti. Baruch připojuje osobní projev tohoto zaměření:
„Neboť já doufám ve Věčného, že budete vysvobozeni. Svatý mi dává radost z milosrdenství, které
k vám brzo přijde od Věčného, vašeho Spasitele″ (4,22).
Takto vyladěná „dobrá mysl″ myslí v dobrém nejen na sebe, ale také na druhé. Myslí
to s nimi dobře. Vnímá je bez předpojatosti, předsudků a podezíravosti. Přeje jim také (nejen
k svátku či narozeninám) všechno dobré.
„Kam nedosáhnou ruce, tam proniknou přání; těm se nedá zabránit v dosažení cíle žádnou
překážkou, žádnou vzdáleností nebo časovým omezením. Vzdálenost, kterou neujdou nohy
za mnoho let, urazí přání v jediném okamžiku.
Aby však nezůstalo jen při pouhých přáních, musí jim dodat váhu modlitba, aby Bůh udělil
milost získávat duše jiných, poněvadž ty si ji pro svou neschopnost nezasluhuješ. Získané duše
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nejsou ani tak zásluhou potu misionáře jako tvé zbožnosti ( Gabriel Hevenesi: Citáty a reflexe
k dennímu zamyšlení, Velehrad – Křesťanská akademie – Řím 1982.s. 210.)
Dobré smýšlení o Bohu, o sobě a o druhých je plodem skutečné proměny srdce. K tomu
Baruch nabádá, když říká: „Jako vaše mysl tíhla k tomu, abyste se od Boha vzdalovali, tak se ho
snažte po svém obrácení zase hledat s desetkrát větší horlivostí″ (4,28). (S tímto textem
se můžeme také setkat v poledním krátkém čtení pátku 2.týdne Denní modlitby církve – breviáři).
Mysl nebyla dobrá, odkláněla se od Boha, hledala často své sobecké zájmy, utápěla se v různých
starostech a světských záležitostech, topila se v různých banalitách atd. Na adresu věřících říkají
často ateisté, že jsou „nábožensky zatížení″. Zatížený je však ve skutečnosti ten, kdo se nechá
odtáhnout od Boha a je tak vláčen vším možným. Člověk duchovní se však vyznačuje určitým
odlehčením, vzletem, distancí od nejrůznějších závislostí a bludiček. Žije ve světle Boží pravdy
a lásky.
Na naší cestě víry však dochází k určitým propadům. Pohybujeme se na proměnlivých vlnách
vzepjetí a ochablosti. Obrácení, obracení se a návrat k Bohu jsou stále aktuální. Během modlitby
třeba zjišťujeme, že jsme úplně mimo, v jiných vodách, než bychom měli být. Můžeme však
nastavit kormidlo správným směrem a znovu hledat svého Pána „s desetkrát větší horlivostí″. Tyto
nové začátky jsou známé ze života mnohých světců. Nacházíme je i při četbě evangelií např.
případě Zachea, kající ženy, celníka při modlitbě v chrámu, marnotratného syna aj. Cum spiro,
spero – Dokud dýchám, doufám. Ke svatosti vede duchovní boj. Prohry nás nesmí odradit, ale
vyburcovat k desetkrát větší horlivosti. Bez dobré mysli to však nejde.
Listopad je chápán jako měsíc dušičkový. Je však také měsícem ve znamení svatosti, kterou
evokuje slavnost hned na jeho začátku. Chceme-li co nejvíce prospět drahým zesnulým v očistci,
buďme co nejvíce svatí!
P.L.
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Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Sv. Martina de Porres, řeholníka
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
První pátek v měsíci
První sobota v měsíci
32. neděle v mezidobí
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Památka sv. Martina, biskupa
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Památka sv. Anežky České, panny
33. neděle v mezidobí
Sv. Markéty Skotské
Sv. Gertrudy, panny
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů
Petra a Pavla
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Sv. Kolumbána, opata
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů,
mučedníků
Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
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Odpustky pro duše v očistci:

V neděli 1. listopadu odpoledne a v pondělí 2. listopadu
po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání,
modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se
při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří
obvyklých
podmínek
denně
plnomocné
odpustky,
přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov
a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních
dnech lze takto získat odpustky částečné.
Pozn. : Rozdíl mezi plnomocnými a částečnými odpustky je
dán mírou odpuštění časných trestů za spáchané hříchy.
Plnomocné odpustky zahlazují všechny tresty, zatímco
částečné jenom některé tresty.

Mše sv. na „dušičky″

V den Památky na všechny věrné zemřelé budou v 7.30 hod. na Klamovce a v 17.30 hod.
v kostele Nejsvětější Trojice s možností návštěvy Malostranského hřbitova od 17.00 do 18.30 hod.

Katecheze (hodiny náboženství)

Nejmladší skupiny dětí – mezi 8. a 10. rokem věku – se konají každý čtvrtek od 14.00 hod.
do 14.45 hod.

Příprava na svátost biřmování

pro mládež bude pravidelně od pátku 6. listopadu v 15.00 hod. ve farním sále u sv. Jana Nep.

Pravidelné setkávání seniorů v domečku

u kostela Nejsvětější Trojice budou kromě druhého pátku v měsíci vždy v pátek po skončení
bohoslužeb v 18. 35 hod. Soustavné téma je možné navrhnout P. Loheliovi na začátku listopadu.

Pravidelné katecheze po dospělé

ve farním sále u sv. Jana Nep. budou každou první a třetí sobotu v měsíci, tedy 7. a 21. listopadu.
Návrhy tématu přijímá P. Lohelius na začátku listopadu.

Mikulášská besídka

pro všechny farníky a pozvané příbuzné a přátele se uskuteční v sobotu 5. prosince po mši sv.
v 18.15 hod. ve farním sále u sv. Jana Nep.

Farní adventní duchovní obnova – rekolekce

se uskuteční v sobotu 12.12.2009. První rekolekční promluva bude v 15.00 hod., potom bude příležitost ke sv. zpovědi a k eucharistické adoraci. Při mši sv. v 17.30 hod. bude druhá rekolekční
promluva.
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Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel košířských kostelů, konané
dne 9. října 2009 v kostele Nejsvětější Trojice v Košířích
Přítomni: P. Lohelius, Stanislav Hojek, Václav Funda, Vít Bobysud, Ondřej Vaněček
Program:
1. Záležitosti kostela Nejsv. Trojice
2. Záležitosti kostela sv. Jana Nepomuckého
3. Farní život a obecná rozprava
1. Záležitosti kostela Nejsv. Trojice

Tzv. „domeček“
Ve společenské místnosti „domečku“ byla rozebrána a z ní vystěhována stará elektrická
akumulační kamna; kovové části zamíří do sběru, šamotové cihly byly uskladněny jakožto cenná
stavebnina pro případné použití.
Bylo rozhodnuto, že před položením nové PVC podlahové krytiny (linolea) ve společenské
místnosti bude ještě opravena omítka poničená vlhkostí a vymaluje se. Tomu by ještě měla
předcházet případná rekonstrukce rozvodu elektřiny v místnosti.
Problém způsobený špatným vyspádováním okapového žlabu zatím trvá.
2. Záležitosti kostela sv. Jana Nepomuckého
Je potřeba pokosit trávu v areálu kostela; zajištěním úkolu bude pověřen Václav Dráb.
3. Farní život a obecná rozprava

Společenství maminek s dětmi
Na rokování výboru zazněly dva shodné náměty – aby se vytvořily podmínky pro setkávání
maminek s malými dětmi. Bylo rozhodnuto, že je možné ke schůzkám takového společenství
využít zázemí farního sálu, který je trvale vytápěn. Kontaktní osobou bude paní Markéta
Vaněčková (tel.: 242 412 677, e-mail: marketa.vaneckova@email.cz).
Fotodokumentace farního života
Výbor uvítal návrh, aby Anna Fundová obstarávala fotodokumentaci farního života jako
fotografka i jako koordinátor pro ostatní příležitostné fotografy, jejichž snímky jsou rovněž vítány.
Farní akce
Probíraly se náměty na jarní farní výlet. Jeho těžištěm by mohla být návštěva P. Jendy Dlouhého
v jeho novém působišti Mníšku pod Brdy a atraktivní místa v nedalekém okolí.
Další schůze Výboru Společnosti přátel košířských kostelů je naplánována na pátek 11. listopadu.

Zapsal Ondřej Vaněček

Sv. Ondřej Dung-Lac a druhové – památka 24. listopadu
Křesťanští misionáři přinesli katolickou víru do tradičně budhistického Vietnamu poprvé
v 16. století. V následujících stoletích křesťané trpěli pro svou víru. Mnoho jich podstoupilo i mučednictví, zejména za vlády císaře Minh Manga (1820-1840). Papež Jan Pavel II. prohlásil dne
19. června 1988 117 těchto mučedníků za svaté.
Svatý Ondřej Dung-Lac, který reprezentuje tuto skupinu, byl diecézní kněz. Narodil se kolem roku 1795 v chudé pohanské rodině v severním Vietnamu. Ve dvanácti létech se spolu
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s rodiči, kteří hledali práci, odstěhoval do Hanoje. Tam se setkal s katechetou, který mu zaopatřil
ubytování a stravu. Tři roky se vzdělával v katolické víře a pak přijal křest a křestní jméno
Ondřej. Naučil se čínský i latinský jazyk a stal se sám katechetou. Pak vystudoval teologii a r. 1823
byl vysvěcen na kněze.
Působil jako diecézní kněz. Hlásal slovo Boží, často se postil a mnoho
času věnoval modlitbě. Mnoho jeho krajanů přijalo, podle jeho
příkladu, křest. V r. 1835 byl poprvé uvězněn. Jeho farníci vybrali ale
peníze a on byl propuštěn. Aby unikl pronásledování, změnil si jméno
na Odnřej Lac a odstěhoval se do jiné prefektury. V r. 1839 byl znovu
uvězněn zároveň s knězem Petrem Thi, u něhož se byl zpovídat.
A zase byli oba propuštěni po zaplacení příslušného peněžního
obnosu. Doba svobody ale netrvala dlouho.
Zakrátko byli oba uvězněni po třetí a odvezeni do Hanoje. Tam byli
mučeni a sťati mečem dne 21. prosince 1839.
Dalším ze skupiny vietnamských mučedníků je seminarista Tomáš
Tran Van Thieu. Po mučení, které podstoupil, když se nechtěl odříci
víry, zemřel 21. září 1838.
Celkem bylo svatořečeno 8 biskupů, 50 kněží a 59 laiků. Mezi nimi
jediná žena – Anežka Le Thi Thanh – matka 6 dětí.
Tito světci byli předtím prohlášeni za blahoslavené v několika skupinách v létech 1900,
1906, 1909, 1951.
Setkáváme se dnes s Vietnamci denně a musíme s lítostí přiznat, že o nich a jejich církvi
víme velice málo. Vietnam je velmi lidnatá země, má k 80 milionům obyvatel. Země mnoho utrpěla
za války a za dosud trvajícího komunistického režimu. Dnes se snad situace uklidňuje
a vietnamská církev může žít. Těžko odhadneme za jakých podmínek.
Prosme svatého Ondřeje i všechny ostatní vietnamské mučedníky za upevnění katolické
víry na celém světě.
Podle pramenů z Internetu (Vatican.va,Kirchenlexikon,Norge katolsk aj.)

MP

Pouť za svatým otcem
Nedlouho po obnovení svatováclavských poutí
(v r. 2003) se do památného místa Staré
Boleslavi vypravil sám pozemský „náměstek
Kristův″ a „nástupce Petrův″. V pondělí 28.
září, v den slavnosti patrona naší země sv.
Václava, se proto řada farníků v čele s P.
Lohelem společně vydala do Staré Boleslavi na
setkání s Jeho Svatostí, Benediktem XVI.
Pravda,
nekráčeli
jsme
po někdejší
Svatováclavské cestě, po které dle pověsti
vezli mrtvé tělo svatého knížete do Prahy. Od
košířského kostela sv. Jana Nepomuckého jsme vyjížděli autobusem v sedm hodin ráno. Již při
odjezdu bylo patrné, že probouzející se den bude prozářený sluníčkem. Počasí nezklamalo.
Cesta, kterou vyplnil zpěv – našla se i jedna poutní písnička ke sv. Václavu, rychle ubíhala.
V Boleslavi jsme zdaleka nebyli první, po vystoupení z autobusu jsme poněkud splynuli s davem,
na Proboštské louce v daném místě, sektoru D3, rozbili menší tábor a čekali na začátek bohoslužby. Tou dobou Svatý Otec již v bazilice sv. Václava uctil ostatky světce a Palladium země české.
Zanedlouho poté se ozvala zpráva, že Benedikt XVI. se už nachází na cestě na Proboštskou louku.
Všichni zpozorněli. Z tváří lidí přímo vyzařovalo nadšení, a co teprve, když jsme ho pak viděli
projíždět přímo kolem nás.
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Při homílii

Naše Václava

Mezi přítomné patřil rovněž prezident Václav Klaus. Nejen
jemu, ale i všem ostatním nositelům jména českého knížete papež Benedikt XVI. na začátku své
promluvy nezapomněl popřát k jmeninám. Z naší výpravy jméno knížete Václava nese paní
Václava Drábová a věrní pomocníci u oltáře v košířských kostelech Václavové Funda a Dráb.
Ve své homilii papež dále vyzdvihl příklad sv. Václava a jeho aktuálnost pro dnešní dobu, kdy
stejně jako v dávném středověku může být někdy navýsost odvážný počin upřednostnit království
nebeské „před kouzlem pozemské moci, úspěchem a lidskou slávou″.
Na setkání se dostavilo asi 50.000 poutníků, nejen z Čech, ale ještě například ze Slovenska,
Polska, Německa – a tak příslušné vlajky včetně nepřehlédnutelného bavorského praporu
radostně zavlály nad hlavami lidu, když papež v různých jazycích zdravil věřící a nakonec také
vlastní krajany.

Nejmladší účastnice poutě Maruška Vaněčková
Košířští ministranti
Ihned po zakončení mše se Benedikt XVI. setkal s českou mládeží. Její zástupce ve svém
pozdravu a stručné promluvě zdůraznil jednu z myšlenek homilie, totiž důvěryhodnost křesťana,
která se projevuje zejména uskutečňováním Slova v činech. Následovalo předání darů – těmi byla
kniha s fotkami vypravujícími o životě mládeže v českých diecézích a šek s finanční částkou
věnovanou na pomoc africké mládeži. Na oplátku papež ve svém projevu, poselství mládeži, znovu
varoval před odcizujícími a falešnými svody konzumní společnosti a vyzval všechny mladé, aby se
otevřeli Božímu hlasu a nebáli se jej následovat. I když je jasné, že v mládí člověk stojí před řadou
závažných rozhodnutí, jaká představuje například volba povolání, jistě měla jeho slova přinést
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povzbuzení pro každého, aby vytrvale usiloval o dobro ve společnosti. S mládeží se papež hodlá
setkat znovu v Madridu v srpnu 2011.
Po rozloučení s Benediktem XVI. v Boleslavi ještě pokračoval program svatováclavské pouti.
Z louky se však zástupy lidí vydaly na zpáteční cestu, či spíš exodus. Neboť polední žár slunce a
prach z cesty jakoby trochu připomněl starozákonní líčení cest pouštěmi a názorně ilustroval
počáteční slova písně „Pozdvihni se, duše, z prachu″… Ačkoli by se mohlo zdát, že v tak
ohromném davu se jde jenom ztratit, nestalo se tak. Všichni jsme se šťastně shledali a vydali se
na zpáteční cestu do Prahy. Autobusem kolovalo chutné domácí pečivo připravené naší milou
poutnicí –oslavenkyní. Kolem třetí hodiny odpoledne jsme šťastně přijeli domů.
Třídenní pobyt Svatého Otce v České republice dospěl ke svému konci. Nutno říci, že na tyto tři
dny, velice bohaté na události, setkání a promluvy papeže k rozličným společenským skupinám,
člověk pohlíží s velkým vděkem, neboť návštěva se po všech stránkách vydařila a proběhla
v poklidu. Za návštěvu Svatého otce a náš výlet srdečné a vřelé díky!
jlm

Slavné sliby
Náš bývalý farník, ministrant, lektor a zpěvák žalmů

Bonaventura František Ondřej Čapek
zasvětil svůj život službě Bohu v řeholním společenství
františkánů (OFM). Dne 3.10. 09 složil v kostele Panny
Marie Sněžné spolu s dalším františkánským spolubratrem,
za hojné účasti věřících (včetně zástupců naší farnosti),
věčné sliby.

Přejeme a vyprošujeme mu, aby na své cestě vytrval
a donesl vítězně korunu slávy před trůn Páně. A doufáme,
že nezapomene na svou farnost [i]ve svých modlitbách
a občas nás poctí i svou přítomností!

Košířští farníci

A zase svatba…
V sobotu 10. 10. 09 si udělili s požehnáním
P.Lohela
v kostele
sv.
Jana
svátost
manželství Stanislav Maxant a (nyní již jeho
manželka) Pavla.

Přejeme hojnost Božího požehnání
do společného života.
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Blahopřejeme!
Dlouholetý (a velmi zasloužilý) předseda Spolku přátel košířských kostelů, pan
Stanislav Dobeš
oslaví v listopadu v plné duševní i fyzické svěžesti neuvěřitelné 75. výročí narození. Postava je to
známá, aktivit ve prospěch košířské farnosti vykonává bezpočet (má to ostatně v genech - jeho
otec Spolek spoluzakládal), ale v poslední době převládá vzorná starost o kapli Nanebevzetí
Panny Marie na Klamovce. Jeho zvučný hlas se z krásné barokní kazatelny nese prostorem kaple
tak, že i méně slyšícím neunikne ani slovo z jeho čtení posvátných textů.
Milý Stanislave, všechno dobré, hodně zdraví a sil pro všechny Tvé služby Ti přejí a za vše děkují

Košířští farníci

OKÉNKO VÍRY
236. Jak se slaví liturgie?

Slavení liturgie je protkáno znameními a symboly, jejichž význam má své kořeny ve stvoření
a v lidských kulturách, upřesňuje se v událostech Staré smlouvy a plně se zjevuje v osobě a díle
Kristově.
237. Jaký je původ svátostných znamení?

Některá znamení pocházejí ze stvoření (světlo, voda, oheň, chléb, víno, olej):; jiná
ze společenského života (omývání, mazání olejem, lámání chleba); další pak z dějin spásy Staré
smlouvy (obřady paschy, oběti, vkládání rukou, posvěcení). Tato znamení, z nichž některá jsou
směrodatná a neměnná, převzatá Kristem, se stávají nositeli spásy a posvěcení.
238. Jaká je souvislost mezi úkony a slovy při slavení svátosti?

Úkony a slova jsou při slavení svátostí úzce spojeny. I když symbolické úkony jsou již samy o sobě
řečí, je přesto nutné, aby tyto úkony byly doprovázeny a oživovány slovy obřadu. Slova a úkony
v liturgii jsou neoddělitelné ve své funkci znamení a poučování, i při uskutečňování toho,
co naznačují.
239. Jaká jsou kritéria pro užívání zpěvu a hudby při slavení liturgie?

Zpěv a hudba jsou úzce spjaty s liturgickým děním, proto jejich užívání má splňovat následující
kritéria: soulad textů s katolickou naukou a jejich výběr především z Písma svatého a z liturgických
textů; krása vyjádření modlitby; kvalita hudby; účast shromáždění; kulturní bohatství Božího lidu
a posvátný a slavnostní ráz slavení liturgie. „Kdo zpívá, dvakrát se modlí .″ (sv. Augustin).
240. Jaký je účel posvátných obrazů?

Posvátný obraz, liturgická ikona, představuje především Krista. Ostatní obrazy, které představují
Madonu a svaté, jsou znamením Krista, který je v nich oslaven. Hlásají totéž evangelijní poselství,
které předává Písmo svaté prostřednictvím slova a pomáhají vzbuzovat a živit víru věřících.
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