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KNĚŽSTVÍ – DAR BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ
Tento měsíc červen L.P. 2010 má pro nás mimořádný význam. Svatý Otec Benedikt XVI.
v něm završí Rok kněží, který byl vyhlášen vloni 19.6. 2009. V návaznosti na tento celocírkevní
tématický rok i jako jeho určitý jeho plod a dar můžeme vnímat přijetí svátosti kněžství v sobotu
26.6.2010 v 9.00 hod. v Brně na Petrově a primici našeho milého farníka Bonaventury Ondřeje
Čapka OFM v našem košířském kostele sv. Jana Nepomuckého v neděli 27.6. 2010 v 10.00 hod.
Máme důvod k velké vděčnosti a z ní plynoucí radosti z tohoto nesmírného daru Božského
srdce Páně, jak kněžství charakterizoval patron Roku kněží – sv. Jan Vianney, farář z Arsu, jehož
150. výročí úmrtí jsme si připomínali.
Farář arský říkal velice jednoduchými slovy:
„Kněz je něco velikého. Kdyby to pochopil, zemřel by…Bůh
ho poslouchá.” „Kdybychom dobře na zemi pochopili
kněze, zemřeli bychom, ne strachy, ale láskou.” „Kdyby byl
kněz prostoupen velikostí své služby, stěží by mohl žít.”
Tato slova nás mohou ohromit, probudit v nás mnohé
otázky k zamyšlení. Jsou svědectvím kněze, který musel
být hluboce a intenzívně spojen s Kristem Veleknězem
Nové smlouvy. Kněz je veliký tím, co přijal. Je to zvláštní
připodobnění Dobrému pastýři. V tomto významu se také o
něm říká, že je alter Christus – druhý Kristus ve smyslu
zpřítomňování Pána svou existencí a službou na této zemi
s nesmazatelnou pečetí této svátosti, která zůstává i pro
věčnost. Jde o určitý fakt – ontologii kněžství podle
vyjádření papeže v promluvě z 16. března: „Velká tradice
církve zajisté správně oprostila účinnost svátostí od
konkrétní existenciální situace jednotlivého kněze.” Stupeň
svatosti kněze, jeho vnitřní život nemá vliv na skutečnost
svátosti, kterou slaví.
Pro věřící to znamená jistotu, že pokud kněz koná to, co stanovuje církev, přijímají Kristovo
Tělo v Eucharistii anebo Jeho odpuštění ve svátosti smíření bez ohledu na to, jakého stupně
osobní svatosti kněz dosáhl. Věřící tak nejsou nuceni vyhledávat, podle svého soudu „lepšího
kněze″ , aby měli jistotu, že přijímají Kristovo Tělo nebo Jeho odpuštění.
Ale to, co je pro věřící zárukou, vystavuje kněze skutečnému nebezpečí. Protože pokud kněz
může vždy účinně vysluhovat svátost, mohl by podlehnout určitému klamu, že pak není nutné, aby
jeho osobní život byl v souladu se svátostí, kterou slaví. Stačí, aby se dobře zhostil své funkce.
Jeho služba by tak mohla získat především „úřední″ rozměr. Jistým způsobem, když přijal službu
pro ostatní, jeho vlastní život by mohl zůstat odcizený tomu, co slaví. Vzniká zde nebezpečí více či
méně hlubokého oddělení mezi tím, co slaví a tím, co žije. S touto disproporcí se nelze spokojit!
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Jestliže účinnost svátostí nezávisí na svatosti kněze, naopak jeho svatost dělá jeho službu
účinnou.
„Větší nebo menší stupeň svatosti udělovatele svátostí, má především vliv na hlásání slova,
slavení svátostí, vedení společenství v lásce. Toto vše zcela jasně potvrzuje koncil: ´Svatost kněží
však sama velice přispívá k plodnosti jejich služby´.″ (Pastores dabo vobis, čl. 25)
Benedikt XVI. proto vyjadřuje smysl Roku kněží těmito slovy: „Podpořit úsilí kněží o duchovní
dokonalost, na které závisí účinnost jejich služby.″
Pro kněze je pak životním motorem slavení eucharistie, takže to co se děje na obětním
oltáři, má kněžský duch uvést do vztahu se sebou samým. Má toto tajemství rozvinout ve všech
oblastech svého života. Pak se jeho služba stává účinnou a zároveň se celý jeho život sjednocuje
(Pastores dabo vobis, čl. 23).
Z tohoto důvodu je kněz vyzýván, aby si osvojil „nový životní styl″, který byl uveden Ježíšem
a který si přivlastnili apoštolové. V něm září zvláštním způsobem evangelijní rady chudoby, čistoty
a poslušnosti (srov. Dopis k vyhlášení roku kněží, 19. červen 2009).
Co popřát našemu novoknězi Bonaventurovi? Především pevnou jistotu o důvěře, kterou mu
dobrý Pán projevil tím, že jej povolal k tak vznešené službě být Jeho zástupcem, dále stálou
jistotu, že je milován nekonečnou Boží láskou a nikdy nemůže být tímto Milujícím opuštěn, dále
důslednou ochotu nechat se vést Božím Duchem, který obnovuje, posiluje a povzbuzuje k tomu,
abychom věřili Boží dobrotě, která neodsuzuje, ale pozvedá!

Milý bratře Bonaventuro, ať je ve Tvém srdci stálá a neoblomná ochota
podstupovat denně dobrodružství svatosti ve vytrvalém boji s překážkami. Nebudeš
na to sám, ale bude s Tebou Boží milost a budeš ve spojení s mnohými vítěznými
nebešťany i se všemi statečnými Kristovými přáteli na zemi a především s Pannou
Marii, o níž říkal Farář z Arsu: „Moje nejdrahocennější blahoslavená Matka″.
P. Lohelius
.
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Památka sv. Justina, mučedníka
sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek
První pátek v měsíci
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
10. neděle v mezidobí
sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
Slavnost NAJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
11. neděle v mezidobí
sv. Víta, mučedníka
sv. Isfrída, biskupa premonstrátského řádu
Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
12. neděle v mezidobí
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sv. Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
13. neděle v mezidobí – primiční mše sv. u sv. Jana
Nepomuckého
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Svatých prvomučedníků římských
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Biblické katecheze
Biblické katecheze budou pokračovat v sobotu 5. a 19. června ve farním sále u sv. Jana
Nep. po večerní mši sv.

Výstav Nejsvětější sv. oltářní
Výstav Nejsvětější sv. oltářní bude v kostele sv. Jana Nep. od 22. do 25. června vždy
od 16.30 do 17.30 hod. s následnou mší sv.

Farní táborák
Farní táborák se uskuteční ve čtvrtek 24. června po večerní mši sv. v prostorách před
kostelem sv. Jana Nep.

Svěcení
Farní výprava na kněžské svěcení Bonaventury Ondřeje Čapka OFM do Brna se koná
v sobotu 26. června. Odjezd účastníků bude autobusem v 5.30 hod. od kostela sv. Jana Nep.
Je třeba, aby se zájemci zapsali v sákristiích do 10. června 2010.

Primiční mše svatá
Primiční mše sv. bude slavena následující neděli v 10.00 hod. v kostele sv. Jana Nep.
Z těchto důvodů se neslaví mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice. Všichni farníci jsou srdečně zváni
na primici.

Zápis ze schůze Výboru Společnosti přátel košířských kostelů
dne 14. května 2010
Přítomni: P. Lohelius, Stanislav Dobeš, Stanislav Hojek, Elena Horáková, Ondřej Vaněček
Program:
1. Záležitosti kaple Nanebevzetí Panny Marie
2. Záležitosti kostela Nejsv. Trojice
3. Farní život a všeobecná rozprava
1. Záležitosti kaple Nanebevzetí Panny Marie
Úžlabí střechy nad sakristií bylo vyčištěno. Vyskytl se však další problém: při větších deštích
v tom místě opět zatéká. Vít Bobysud se pokusí o reklamaci u klempířů, kteří toto místo zhruba
před rokem opravovali.
Otec Lohel navrhl, aby se vyčistila omítka na stěně kaple obrácené do Podbělohorské ulice –
jedná se o to nalézt způsob jak odstranit fleky a cákance.
2. Záležitosti kostela Nejsvětější Trojice
Předseda S. Dobeš poukázal na to, že plynový průtokový ohřívač vody nad umývadlem při
provozu teče. Otec Lohel se pokusí zajistit opravu. Při té příležitosti by se zkontroloval i průtokový
ohřívač v sakristii kostela sv. Jana Nepomuckého.
3. Farní život a všeobecná rozprava

Ekonomická správa farnosti
Otec Lohel infromoval přítomné, že přechod účetnictví farnosti z jednoduchého na podvojné
si vyžádá změnu profesionálního účetního. Podvojné účetnictví totiž představuje větší agendu,
na kterou však dosavadní účetní už nemá kapacitu. Je třeba proto pohotově najít jinou/jiného
účetní/ho.
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Primice
Otec Lohel seznámil radní s podrobnostmi ohledně příprav na primici fr. Bonaventury (Ondřeje
Čapka). Přípravu liturgického prostoru a liturgických potřeb zajistí S. Hojek, A. Křížovská,
P. Zborník a V. Funda. Květinovou výzdobu si vzaly na starost osvědčené floristky V. Rubková
a M. Zborníková, která rovněž organizuje průvod družiček. Dar farníků – kufřík s liturgickými
potřebami – předá primiciantovi předseda Společnosti přátel košířských kostelů S. Dobeš
v doporovdu družičky s kyticí. Obsluhu při pohoštění zajistí V. Dráb, který se pak v tomto ohledu
také osobně postará o důležité hosty (kněží, spolubratři a rodina P. Bonaventury). Úkolu barmana
a sklepmistra se ujme V. Bobysud, jenž má na povel také úpravu farního sálu a instalaci lavic na
farní zahradě.
Ještě je třeba zajistit v dostatečném množství papírové tácky, ubrousky, kelímky nebo auto pro
závoz květin.
Dobré zprávy
Přítomní se zaradovali ze zprávy, že se narodil Václav Zborník, a blahopřejí i touto cestou
rodičům a prarodičům.
Připojme ještě jeden důvod k radosti, byť na zasedání nezazněl: Magistrát hlavního města Prahy
přidělil římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětější Trojice v Praze-Košířích grant 150 tisíc korun
na opravy kostela Nejsvětější Trojice, které se už uskutečnily v loňském roce.
Zapsal Ondřej Vaněček

ZPRÁVA FARNÍ CHARITY
Přehled sbírek za rok 2009
1.LEDEN – ÚNOR 2009 – 78. Sbírka
POMOC PŘI ROZVOJI KULTURNÍCH AKTIVIT OBČANŮ S POSTIŽENÍM

1000,0 Kč.

2.BŘEZEN – DUBEN 2009 – 79. Sbírka
DOMOVY PRO MATKY V TÍSNI

1000,0 Kč

3. KVĚTEN – ČERVEN 2009 – 80. Sbírka
MATICE CYRILOMETODĚJSKÁ OLOMOUC

1504,0 Kč

4.SRPEN – ZÁŘÍ 2009 – 81. Sbírka
CHARITA POMÁHÁ OBĚTEM POVODNÍ

2500,0Kč

5.ŘÍJEN – LISTOPAD 2009 – 82. Sbírka
NA POSTIŽENÉ LEPROU

1000,0 Kč

6.PROSINEC 2009 – 83. Sbírka
NA KLÁŠTER TRAPISTŮ V NOVÉM DVOŘE

2500,0Kč.

Našemu farnímu společenství zaslala organizace LL – LIKVIDACE LEPRY – Společenství pomocníků
misijních leprosárií dárek , knihu , s názvem „Otec vyhoštěných „ od Viléma Hünnermanna
Římskokatolická farnost Brno –Lesná našemu farnímu společenství též zasílá knížku, tentokrát pro
děti s názvem „ O vodníčku Štěpánkovi“ od Jaroslavy Cýrusové.
Obě výše uvedené knihy jsou farníkům k zapůjčení ve farní knihovně.
Farní charita srdečně děkuje všem věrným dárcům. Bůh Vám vše zaplať.
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Sv. Antonín Paduánský, kněz a učitel církve – památka 13. června
Tento světec je velmi známý. U nás jsou proslulé poutě ke sv. Antonínu v Blatnici na Moravě,
v Dolních Kounicích, ale třeba i na Javorníku na Šumavě. Podívejme se na jeho život a působení trochu
blíže.
Narodil se roku 1195 v Lisabonu v Portugalsku ve zbožné šlechtické rodině. Křestním jménem se
jmenoval Fernando. Již v patnácti letech vstoupil k augustiniánům do kláštera sv. Vincence. Tam za ním
stále chodili příbuzní a vyrušovali ho od studia, takže po nějaké době přestoupil do kláštera v Coimbře,
kde zůstal až do svých 25 let. Byl velmi nadaný a měl vynikající paměť. Brzy získal důkladné
teologické vzdělání.
V roce 1220 byla přivezena těla pěti františkánů, kteří
byli mučeni v Maroku, a byla vystavena v kostele Santa Croce. To
na našeho světce hluboce zapůsobilo, zatoužil po mučednictví,
a rozhodl se stát se františkánem a jít hlásat víru Saracénům
a trpět pro Krista. Opustil klášter augustiniánů a vstoupil do Řádu
menších bratří v klášteře v Olivares nedaleko Coimbry. Tam také
dostal své řádové jméno Antonín.
Brzy nato odejel do Maroka, ale vážně onemocněl a musel se
vrátit. Loď však byla v bouři zahnána na Sicílii. Tam Antonín zůstal,
dokud se zcela neuzdravil. Dozvěděl se, že v Assisi se bude konat
generální kapitula řádu a odcestoval tam. Setkal se sv. Františkem,
ale zůstal celkem nepovšimnut, protože neřekl nic o svých studiích
ani o předchozí službě. Jeho jediným přáním bylo následovat
Krista.
Potom žil nějaký čas v naprostém ústraní v konventu poblíž Forlì
na severu Itálie, kde jej Pán povolal k dalšímu poslání. Při svěcení
kněží ve Forlì se ukázalo, že nikdo nebyl pověřen kázáním.
Antonín, který tam pouze doprovázel svého provinciála, kázání
pronesl a prokázal, že je obdarován věděním a výmluvností.
Představení jej tedy určili ke službě kázání. Začal také vyučovat
v Boloni. K tomu dostal požehnání svatého Františka, který rozpoznal Antonínovy ctnosti, a zaslal mu
krátký list, který začínal těmito slovy: „Líbí se mi, že vyučuješ bratry v teologii”. Antonín položil základy
františkánské teologie, která po přínosu dalších významných myslitelů dosáhla svého vrcholu ve svatém
Bonaventurovi a blahoslaveném Duns Scotovi.
Antonín procestoval severní Itálii, kde úspěšně vyvracel bludy tamější sekty katarů, a v Jižní
Francii se účastnil tažení proti sektě albigenských. Založil v těchto oblastech několik klášterů, byl
kvardiánem v Le Puy a Limoges. V létech 1227-30 byl kazatelem v severní Itálii a provinciálem se síd
lem v Padově. Věrohodnosti jeho kázání dodával jeho život v chudobě podle zásad sv. Františka. Po
vyslechnutí Antonínových slov mnoho hříšníků činilo pokání. Lichváři vraceli úroky a dlužníci byli
propouštěni z vězení. V té době byl prosazen zákon, že dlužník ručí svým majetkem, ne osobou
a svobodou, který platí dodnes. Texty některých Antonínových kázání se zachovaly.
Vyčerpán touto činností se r. 1230 vzdal všech úřadů a žil v ústraní nedaleko Padovy. Zemřel
r. 1231 – v 36 letech – v Arcela u Padovy.
Jednou mluvil k veřejnosti v přítomnosti papeže Řehoře IX. a když ten viděl ohromující účinky
jeho kázání, nazval ho „archou Písma svatého”. Papež Řehoř IX. byl přesvědčen o jeho svatosti
a prohlásil ho svatým necelý rok po jeho smrti. V roce 1263 byla postavena basilika zasvěcená
sv. Antonínovi a byly do ní přeneseny jeho ostatky. U hrobu se udály mnohé zázraky a sv. Bonaventura
řekl: „Hledáš-li zázraky, jdi k Antonínovi.”
Papež Pius XII. jej prohlásil r. 1946 Učitelem církve s titulem Doctor Evangelicus.
Je zobrazován s Ježíškem v náručí nebo jak káže rybám. To je spojeno s jedním z jeho zázraků.
V Rimini se stalo, že ho nikdo neposlouchal a najednou vystrčily ryby hlavy z vody a naslouchaly mu.
Na to se přišli obyvatelé Rimini podívat a po tomto zázraku se mnozí obrátili.
Letos v únoru pronesl Svatý Otec při generální audienci o sv. Antonínovi katechezi, jejíž česká
verze, z níž jsem čerpal, je na adrese http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=12408.
Závěrem citát ze sv. Antonína: „Hlásáš-li Krista, On obměkčuje zatvrzelá srdce, vzýváš-li Jej,
odráží pokušení; když na Něho myslíš, osvěcuje tvé srdce; když Jej čteš, sytí tvou mysl”.
Podle pramenů z Internetu (kromě uvedeného,bbkl,heiligenlexikon,Cath.Encycl.,aj.)
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MP.

NAROZENÍ
S radostí v srdci oznamujeme všem farníkům, že se
nám dne 14.5.2010 narodil syn Václav.
Bohu díky
Křestní obřad se uskuteční v neděli 6.6.2010 - 16:30
hod. Všichni farníci jsou mile zváni. Po obřadu bude
malé občerstvení ve farním sále.
Veronika a Petr Zborníkovi

OKÉNKO VÍRY
276. Jaké místo zaujímá eucharistie v Božím plánu spásy?
Předobrazem eucharistie ve Staré smlouvě byla především velikonoční večeře, kterou Židé každý
rok slavili s nekvašenými chleby na připomínku nenadálého osvobozujícího odchodu z Egypta.
Ježíš eucharistii ohlašuje ve svém učení a ustanovuje ji, když během velikonoční hostiny slaví se
svými apoštoly poslední večeři. Církev věrně plní příkaz Pána: „To čiňte na mou památku!″ (1 Kor
11,24) a stále slaví eucharistii, především v neděli, v den Ježíšova zmrtvýchvstání.
277. Jak probíhá slavení eucharistie?
Slavení eucharistie se člení na dvě velké části, které tvoří jediný bohoslužebný úkon: bohoslužbu
slova, která zahrnuje hlásání a přijímaní Božího slova, a eucharistickou bohoslužbu, která se
skládá z přinášení chleba a vína, z eucharistické modlitby (anafory) se slovy proměňování
a z přijímání.
278. Kdo koná službu slavení eucharistie?
Právoplatně svěcený biskup nebo kněz, který jedná v osobě Krista-hlavy a jménem církve.
279. Co je podstatným a nezbytným znamením eucharistie?
Je to pšeničný chléb a víno z vinné révy.
280. V jakém smyslu je eucharistie památkou Kristovy oběti?
Eucharistie je památka, neboť zpřítomňuje a aktualizuje oběť, kterou Kristus jednou provždy
přinesl Otci na kříži ve prospěch lidstva. Obětní charakter eucharistie se projevuje v samotných
slovech ustanovení: „To je mé tělo, které se za vás vydává″ a „Tento kalich je nová smlouva
zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá″ (Lk 22,19-20). Oběť na kříži a oběť eucharistie je
jediná oběť. Stejná je oběť i obětující, různý je pouze způsob přinášení oběti: krvavý na kříži,
nekrvavý v eucharistii.
281. Jakým způsobem se církev podílí na eucharistické oběti?
V eucharistii se Kristova oběť stává také obětí údů jeho těla. Život věřících, jejich chvála, jejich
utrpení, jejich modlitba, jejich práce jsou spojeny s Kristovými. Jako oběť je eucharistie také
přinášena za všechny věřící, živé i zesnulé, na smír za hříchy všech lidí a za obdržení duchovních
nebo časných dober od Boha. Také nebeská církev je spojena s Kristovou obětí.
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