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POPELEČNÍ STŘEDA – BRÁNA POSTNÍ DOBY
Mt 6,1-6+16-18
Každým rokem začínáme postní dobu mešní bohoslužbou, která
uvádí Ježíšova slova: „Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.”
Prosme o světlo a sílu, abychom správně začali letošní postní dobu,
v jejím správném prožívání pokračovali a správně ji ukončili.
Čtení je vybráno z Horské řeči. Jejími přímými posluchači byli
učedníci, tedy ti, ze kterých pak se stali apoštolové a další, kdo se rozhodli
trvale sloužit velkému Učiteli, mezi nimi snad i ženy; zástupy zůstaly
opodál. Nikdo nebyl vylučován, ale kdo chtěl všechno slyšet, musel přijít.
Pán Ježíš užívá přístupného způsobu vyjadřování, bez náročných
abstrakcí, zato s častým upozorněním na běžný život, jak to prostí
posluchači měli rádi. Přitom jim dovede zcela srozumitelně vysvětlit i velmi
vysoké požadavky.
My si dnes uvědomme, že jde o orientální výběr slov a že je užíváno i východních nadsázek,
které tehdy byly obvyklé a bez kterých by řeč nezískala patřičný zájem.
Říká se, že kdyby Ježíš pronesl ke svým učedníkům jen Horskou řeč a nic jiného, že by to
stačilo. Řeč začíná Blahoslavenstvími, vrcholí Otčenášem, končí ne snad nějakou plamennou
výzvou, ale zjištěním: „Kdo slyší tato má slova a plní je, je muž, který staví na skále. Kdo je slyší
a neplní, je muž bláznivý, který staví na písku.” (srv. Mt 7,24+26.)
Dnešní čtení je ze středu, verše 1-6 před Otčenášem, verše 16-18 po něm. Je-li Otčenáš
vrchol, jsou tedy dnes čtené verše nejblíže vrcholu.
Horské řeči může porozumět každý věřící. Zvlášť je určena učedníkům, tedy také nám,
abychom ji lépe chápali, trvale jí byli ovlivňováni, formovali jí svůj život, využili ji také pro letošní
půst.
I když její dokonalé pochopení je vyhrazeno světcům, kteří jsou bystrými vykladači jejího
ducha i nadšenci v konkrétním uskutečňování jejích požadavků, užijme jejich zkušeností a přímluv.
Můžeme si uložit něco postního podle vzoru nebo na přímluvu nám blízkého světce.
Co by to mohlo být? Ježíšova slova obsahují tři oblasti, které později církevní tradice označila
jako tři druhy kajících skutků: modlitbu, půst, almužnu.
„Modli se k svému Otci, který je ve skrytosti.”
Jistě je naším, a to velikým posláním modlit se také veřejně, konat bohoslužbu modlitby,
Liturgii hodin nebo slavit eucharistii. Ptejme se:
Není toto naše konání příliš vnější, bez pravého vnitřního ducha a vroucnosti?
Nejsou naše modlitby navenek snad uctivé, uvnitř však málo usebrané a pokorné?
Konám také modlitby soukromé, tj. ty, ke kterým nejsem vázán žádným předpisem?
Uložím si z modlitby v letošním postu něco navíc?
„Když se postíš, ukazuj to ne lidem, ale svému Otci.”
-1-

Podle svých tradic zachováváme posty tak, aby byly zároveň nenápadné a zároveň
opravdové. Je zde dost velká oblast, protože nejde jen o odříkání se jídla, ale o mnoho kajících
skutků ubírání, odříkání se. Konáme je buď soukromě – jednotlivě nebo v rodině či společenství,
takže jiní o nich ani nevědí. Zvláště přitom dbáme na sebezápor vůle. Ptejme se:
Jaká je naše osobní a společná praxe postu a kajícnosti?
Co by se hodilo pro dalších 40 dní?
„Když prokazuješ dobrodiní, ať zůstane skryté.”
Pokušení konat dobré skutky, aby byly uznávány a chváleny, je časté a silné a nevděk
zarmucující.
L idské mínění o našich skutcích je věc pouze vnější a relativní, vlastní cenu skutků nemůže
ani dát, ani umenšit. Naopak i nejmenší skutek, vykonaný v Boží milosti a s dobrým úmyslem, má
velikou cenu, i kdyby zůstal jiným zcela neznám.
Ježíšova slova jsou velkou chválou skrytého života. Právě takový život máme vést i s trojím
ujištěním:
„Otec, který vidí, co je skryté, ti odplatí.”
Prožijme dobře letošní postní dobu:
Starší, protože neví, kolikrát to ještě bude.
Mladší, aby postavili dům svého života na skále, pevný a vysoký s mnoha patry, abyste se
po nějaké kratší době stavění nespokojili s provizoriem přízemí nebo 1. patra. Byla by to škoda!
P. Tadeáš Řehák O.Praem.
.
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2.

úterý

Svátek Uvedení Páně do chrámu

3.

středa

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Sv. Ansgara, biskupa

5.

pátek

Památka sv. Agáty, panny a mučednice
První pátek v měsíci

6.

sobota

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků
První sobota v měsíci

7.

NEDĚLE

5. neděle v mezidobí

8.

pondělí

Sv. Jeronýma Emilianiho
Sv. Josefíny Bakhity, panny

10.

středa

Památka sv. Scholastiky, panny

11.

čtvrtek

Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných

14.

NEDĚLE

6. neděle v mezidobí

17.

POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu

21.

NEDĚLE

1. NEDĚLE POSTNÍ

22.

pondělí

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

28.

NEDĚLE

2. NEDĚLE POSTNÍ
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sv. Blažej

Svatoblažejské požehnání
Ve středu 3. února bude po mši sv. udělováno svatoblažejské požehnání.

Svátost pomazání nemocných
Ve čtvrtek 11. února na Světový den nemocných, kdy slavíme Památku Panny Marie
Lurdské, bude udělována při mši sv. v zimní kapli sv. Václava svátost pomazání nemocných. Ti,
kdo se rozhodnou pro přijetí této svátosti, ať se nejprve přihlásí v sakristii u P. Lohela.
Křest
V sobotu 13. února bude v 10.00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého udělena svátost křtu
Petru Fuchsovi.

Popeleční středa
Popeleční středou 17. února začíná postní doba. Její liturgie nás vede k vnitřní duchovní
obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
Na Popeleční středu je den přísného postu. Při mši sv. se žehná popel a uděluje se popelec.

Biblická katecheze
Další biblická katecheze bude ve farním sále sv. Jana Nep. v sobotu 20. února po mši sv.

Divadelní představení
Všichni farníci jsou srdečně zváni na divadelní představení Lamento / Z tance v prach a opět
do tance (Den a noc Matky Terezy) v úterý 9. února ve 20.00 hod. v Roxy /NoD – Dlouhá 33,
Praha 1.
Jde o hru na scénář naší farnice Lucie Trmíkové s hudbou Miloše Orsona Štědroně a v režii
našeho farníka Jana Nebeského.
Děj se odehrává v průběhu jednoho dne a jedné noci v útulku pro umírající Nirmal Hridaj,
který v Kalkatě, hned vedle chrámu bohyně Kálí, založila Matka Tereza. K ránu přibyl do útulku
nový případ – bývalý řidič rikši jménem Rinzal. Chudý, nemocný, bez prostředků a bez příbuzných.
Matka Tereza se mu snaží pomoci. Tak, jako se celý život snaží pomáhat těm nejchudším
z chudých. Rinzal je jeden z nich.
Kdo z těch dvou ale nakonec ve skutečnosti potřebuje pomoc? Kdo má větší strach? Kdo je
osamělý a bez lásky?...
Existuje vůbec Bůh? Je duše? Máme nějakou naději? Má to všechno nějaký smysl? … A dá
se v Kalkatě do hodiny sehnat mandolína?
Je možné uspořádat společnou výpravu se slevou. Zájemci ať se přihlásí v sakristii, aby se mohla
udělat společná objednávka. Po představení bude příležitost k besedě.
Postní duchovní obnova
Postní duchovní obnova farnosti bude v sobotu 27. února od 15.00 hod. v areálu kostela sv.
Jana Nepomuckého. Po první promluvě v zimní kapli sv. Václava bude příležitost ke svátosti
smíření a pobožnost křížové cesty v 17.00 hod., 2. promluva bude ve mši sv. v 17.30 hod.
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku už pro její osvětu není snad
ani třeba představovat. Letos probíhala od 3.
do 10. ledna. Každý rok ji pořádá Charita české
republiky, a za hladký průběh, dostatečné
informace a komunikaci bych chtěl hned
ze začátku poděkovat diecéznímu koordinátorovi
pro Prahu MUDr. Jaroslavu Eliášovi.
Arcidiecézní charita Praha podpořila tyto
projekty:
1. Stavební úpravy v charitním domě pro
seniory v Mukařově. (Kapacita domu
je 42 lůžek, dům je přístupný i pro
imobilní osoby, poskytuje se zde celá
řada sociálních služeb určených seniorům.)
2. Provoz azylového domu sv. Terezie v Praze 8-Karlíně. (Dům poskytuje krátkodobé
i dlouhodobé ubytování mužům i ženám bez domova. Kapacita je 50 lůžek. Součástí
nabízených služeb je také charitní poradna pro lidi v nouzi.)
3. Podpora chudých dětí v Bělorusku. (Projekt pomoci dětem je realizován ve spolupráci
s běloruskými diecézními Charitami v Grodnu a Vitebsku).
4. Stavba základní školy v Kitule – Uganda. (Výstavba začala v květnu 2009 a plánované
je v únoru 2010. Kapacita školy je 400 studentů v 8 třídách - od předškolní výuky
po závěrečnou 7. třídu. Ve škole bude také centrem osvěty i pro okolní komunitu. Zároveň
se stane centrem pro děti, které se z různých důvodů formálního vzdělávání neúčastní.)
Jak jsme sbírali? Snažili jsme se. Teda hlavně skauti, bez těch už bych si to nedokázal představit.
Do vydatného mrazu se ve středu (na Tři krále) odvážily skautky, které vytvořily dvě skupinky
koledníků.
Další den vybírali skauti a třetí den jsme sbírku
ukončili jako farnost s vydatným přispěním dvou
králíčků - Klárky a Lidušky Zborníkové. Moc všem
ochotným duším děkuji a doufám, že je pomoc
pro druhé touto formou nepřestane bavit.
A všem dárcům upřímné Zaplať Bůh.
A na závěr je tu statistika:
Celkem se vybralo skoro 65 miliónů, tj. zase
o něco více, než před rokem. V Praze se vybralo
3 867 594 Kč, a nejvíce v Olomouckém kraji
18 921 249 Kč.
Mezi pražskými farnostmi ve výběru sběracími
pokladničkami jsme se umístili těsně za druhou
třetinou.
Vybrali jsme 10 710 Kč. V roce 2009 jsme vybrali
farní "králové" v čele s Klárkou a Liduškou
méně 10 167 Kč.
Nejúspěšnější farností se stala jako každý rok Týnská farnost (Praha 1 ). vybrali 129 645 Kč.
Václav D.
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Zeměpis aneb O místě, kde se nebe setkalo se zemí.
Modlitba Páně obsahuje slova „buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi”. I když se zdá,
že nebe a země stojí proti sobě, musí se zřejmě někde nacházet místo, kde se stýkají.
Je odvěkou pravdou, že takové místo skutečně existuje. Tam se otevírá nebe a země mu jde
vstříc. Je jedno jediné na celém světě. A i když je jen jedno, přesto jej každý může objevit. Jako
první ho najde ten, kdo k němu přichází jako poslední.
Nad tím místem svítí velká jasná hvězda. I objevili se mudrci od Východu v Jeruzalémě
a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme
se mu poklonit.” (Mt 2, 1-2) Tři mudrci hvězdu uviděli jako první, ale na cestu ke Králi je poslal
sám Herodes. „A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi”, až se zastavila nad tím
místem (Mt 2, 9).
Je jen jedno jediné místo na světě, kde se nebe setkává se zemí. Hlína je tam trochu vlhká.
Skropily ji slzy matky. Krůpěje krve sem stékaly. A z toho místa vyrůstá kříž.
Jen na jednom místě na světě se spojuje nebe se zemí. A kdo hledá, najde ho. Jako našli
i tři mudrci z východu. A když to místo našli, poklonili se a zanechali tam všechny dary, všechny
hřivny a svá bohatství. Aby se mohli vrátit domů ještě bohatší, než přišli. Po cestě, kterou Herodes
neznal.
Je pouze jedno jediné místo, kde se země setkává s nebem. Kameny tam hlasitě
promlouvají a křičí. Hovoří o smrtelné úzkosti, o slabosti a obavách, o zděšení a strachu. A o
ponížení. Ticho tam ohlušuje.
Jen tam se ukrývá poklad a je potřeba hrabat a kopat hluboko. Jiný způsob, jak otevřít
nebe, zatím nebyl objeven.
Golgota a Betlém jsou si mnohem blíž, než by člověk čekal.
jlm

Sv. Jeroným Emiliani – památka 8. února
Svatý Jeroným se narodil r. 1481 (někde se uvádí také 1486) ve staré benátské patricijské
rodině. Po brzkém úmrtí otce byl matkou vychováván ve zbožnosti. V raném mládí se stal vojákem
a v té době vedl nevázaný život. V roce 1511 upadl do zajetí a to byl obrat v jeho životě. Z vězení
byl zázračně osvobozen na přímluvu Panny Marie. Vykonal pouť k Panně Marie v Trevisu a na její
oltář položil své okovy.
Po návratu do Benátek vedl zbožný
život, studoval teologii a konal skutky
milosrdenství. Byl vysvěcen na kněze r. 1518.
V následujících létech zřídil v mnoha italských
městech (Verona, Brescia, Bergamo aj.)
sirotčince, do nichž přijímal zanedbané
mladistvé z ulice a staral se o jejich výchovu.
Zřizoval i domovy pro mravně zkažené dívky,
které chtěly konat pokání.
Válku však po čase vystřídal mor a hlad.
Zejména v roce 1528 v době moru a hladu se
zdálo, že pomáhá všude. Sám se morem
nakazil, ale byl uzdraven. Zvlášť horlivě se staral o sirotky, kterých v té době bylo mnoho. Na svůj
náklad pro ně zřídil sirotčinec a dům pro nevyléčitelné nemocné. Připojili se k němu dva kněží
Alessandro Besuzio a Agostino Bariso. A v r. 1532 založil Jeroným řeholní Společnost služebníků
chudých s hlavním střediskem ve vísce Somasca nedaleko jezera Como. Základní prací byla péče
o sirotky, chudé a nemocné. Poslední léta žil u Somasky poustevnickým životem. Ale při dalším
moru v Bergamu šel pečovat o nemocné, nakazil se a zemřel 8. února 1537.
Kongregace řádových kleriků (compagnia dei servi dei poveri), kterou založil, vedl po jeho
smrti superior Gambarana a ten získal od papeže Pavla III. schválení kongregace. Později připojili
k názvu kongregace jméno Somaskové (podle místa založení).
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Blahoslaveným byl prohlášen r. 1747 a svatořečen byl papežem Klementem XIII r. 1767.
V r. 1928 ho Pius XI. prohlásil patronem sirotků a opuštěné mládeže.
Jeho ostatky jsou uloženy v Somasce v basilice postavené na jeho počest. Kongregace
otců Somasků působí kromě Itálie také v jednom domě v Polsku, v jednom domě v Rumunsku, v
Indii, na Filipinách a v Americe.
Podle pramenů z Internetu (Cath.Encycl., Kirchenlexikon)

MP

Zápis ze schůze Výboru Společnosti přátel košířských kostelů dne
8. ledna 2010
Přítomni: P. Lohelius, Elena Horáková, Stanislav Hojek, Stanislav Dobeš, Vít Bobysud, Václav
Dráb, Ondřej Vaněček
Program:
Farní život a obecná rozprava
Farní život a obecná rozprava
Výbor diskutoval o činnosti a akcích v uplynulém roce 2009 a o výhledech a úkolech právě
nastavšího roku 2010.
Byl stanoven cíl farní výpravy za pražskými pamětihodnostmi – je jím kostel svatého Václava na
Proseku.
Další výlety by se mohly zaměřit na poznávání okolních farností (Řepy, Stodůlky...)
Příští schůze Výboru Společnosti přátel košířských kostelů je naplánována na pátek 12. února
2010.
Zapsal Ondřej Vaněček

OKÉNKO VÍRY
Sedm svátostí církve
Křest – Baptismum
Biřmování – Confirmatio
Eucharistie – Eucharistia
Pokání – Paenitentia

Pomazání nemocných – Unctio infirmorum
Kněžství – Ordo
Manželství – Matrimonium

250. Jak se rozděluje sedm svátostí?
Svátosti se rozdělují na: svátosti uvedení do křesťanského života (křest, biřmování a eucharistie);
svátosti uzdravení (pokání a pomazání nemocných); svátosti k službě společenství a poslání
věřících (kněžství a manželství). Týkají se důležitých okamžiků křesťanského života. Všechny
svátosti jsou zaměřeny k eucharistii „jako ke svému zvláštnímu cíli” (sv. Tomáš Akvinský).
Svátosti uvedení do křesťanského života
251. Jak se uskutečňuje uvedení do křesťanského života?
Uskutečňuje se svátostmi, které jsou základem křesťanského života: věřící,
znovuzrození křtem, jsou posíleni biřmováním a živeni eucharistií.
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