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JEŠTĚ NĚCO K VÁNOCŮM
Jedna stařenka žila sama v opuštěném domku. Zvláště o Vánocích se cítila velmi osamělá,
neboť ji nikdo nepřišel navštívit.
Najednou někdo zazvoní u dveří. Stařenka přicupitá a otevře dveře. Před ní stojí mladík
z obchodu a v jedné ruce drží velký balík, zatímco v druhé krásnou kytici květů.
Stařenka poděkuje a v pokoji chvějícíma rukama rozbaluje balík. Jsou v něm nejrůznější dobroty: ovoce, pomeranče, sušené fíky, zavařované ovoce, zákusky, čokoláda, cukroví a dokonce i dvě
láhve výborného vína. V balíku je také lístek: Veselé Vánoce Ti přeje Tvůj nezapomenutelný manžel.
Manžel už je ale několik měsíců v hrobě. Jak se sem tedy dostal jeho vánoční dar?
Manžel několik let před svou smrtí uložil u jednoho svého mladšího přítele sumu peněz s prosbou, aby na každé Vánoce zajistil manželce bohatý balík a kytici květů.
A tak více let pravidelně
přicházel na Vánoce opuštěné
stařence „dar ze záhrobí”.
Láska
je
vynalézavá.
Původce lásky, milosrdný Bůh
nám každý rok posílá ne
nějaký
balík,
ale
svého
milovaného Syna. Proto jsou to
svátky radosti.
Předvánoční doba je provázena
hektickým
sháněním
dárků. Mnohdy není tak těžké
nějaký dárek koupit, ale
mnohem těžší je zjistit, čím
bychom druhého mohli obdarovat nebo co bychom si sami
měli přát. Z bezradnosti se volí
dárky spíše formální, jen aby se druhému něco dalo a máme Vánoce odbyté. Dárek však by měl být
osobním vyjádřením vztahu, kdy myslíme na druhého i v jeho potřebách a odhadneme jeho přání.
Není to vždy snadné, ale i zde je láska vynalézavá.
Bůh věděl, co nejvíce potřebujeme. Uskutečnil přátelský krok ke všem lidem. Poslal svého
Syna, který je soupodstatný s Otcem a s Duchem svatým jeden jediný Bůh. Dal nám jej v druhé
Božské Osobě, které nechybí ani lidská ani božská přirozenost. Ježíš se narodil lidem, vyrůstal mezi
nimi a jako dospělý s nimi sdílel naprosto obyčejný život, který později provázejí projevy jeho
božského působení. Prokázal se jako ten, který pochází shůry, a proto vládne dějinám a je Pánem
nebe i země.
Díky své lidské přirozenosti se s námi může spojit takovým způsobem, že získáváme účast na
jeho božském životě. Jde o „podivuhodnou výměnu”, která přesahuje naše chápání, ale přitom proniká celou naší existencí Božích dětí.

I kdybychom tedy dostali pod stromeček samé zbytečnosti nebo jen pár maličkostí, či dokonce
bychom nedostali vůbec nic, tím nejpodstatnějším na nás dobrotivý Bůh vždy pamatuje. Slavíme
narození Božího Syna a prožíváme obdarování Jeho nesmírnou láskou. A právě z toho pramení
největší vánoční radost!
P.L.
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Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
Nejsvětějšího Jména Ježíš
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek
Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
Svátek Křtu Páně
Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
2. neděle v mezidobí
Památka sv. Antonína, opata
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Sv. Šebestiána, mučedníka
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
3. neděle v mezidobí
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Sv. Anděly Mericiové, panny
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
4. neděle v mezidobí
Památka sv. Jana Boska, kněze

Biblické katecheze
Biblické katecheze budou pokračovat v sobotu 7. ledna po večerních bohoslužbách ve farním
sále u sv. Jana Nep. V programu bude rozbor Skutků apoštolů v rámci tematického roku sv. biřmování.
Schůze Výboru PKK
V pátek 13. ledna bude schůze Výboru Přátel košířských kostelů v domečku u Nejsvětější Trojice.
Setkání nad Písmem v domečku
Všechny ostatní pátky měsíce ledna budou v domečku u kostela Nejsvětější Trojice po večerních
bohoslužbách vyhrazeny k setkání nad Písmem.
Pravidelná setkání maminek s dětmi
Pravidelná setkání maminek s malými dětmi budou v lednu 2012 pokračovat v úterý v 9.30
hod. ve farním sále u sv. Jana Nep.

V lednu vzpomínáme výročí narození (kolikáté už?) našeho duchovního otce

P.Lohela Klindery Th.D., O. Praem.
Při této příležitosti mu děkujeme za všechnu obětavou službu a lásku, kterou nám prokazuje
a „vyprošujeme mu všechny milosti, potřebné k jeho i našemu posvěcení“ .
Vděční košířští farníci

Zápis ze schůze výboru Přátel košířských kostelů dne 2. prosince 2011
Přítomni: P. Lohel, Vít Bobysud, Václav Funda, Václav Dráb, Elena Horáková, Ondřej Vaněček
Program:
1. Záležitosti kostela Nejsvětější Trojice
2. Záležitosti kostela sv. Jana Nepomuckého
3. Farní život a obecná rozprava
1. Záležitosti kostela Nejsvětější Trojice
Vít Bobysud zpravil přítomné o možnostech náhrady starého plynového kotle novým, úspornějším.
2. Záležitosti kostela sv. Jana Nepomuckého
Ondřej Vaněček seznámil výbor s tím, že byla na Magistrátu hlavního města Prahy podána žádost
o udělení grantu na opravy dešťových svodů, které se uskutečnily v letních měsících.
Přítomní se shodli, že prostory věže budou podrobeny jarnímu úklidu.
2. Farní život a všeobecná rozprava
Výbor dokončil úpravy stanov občanského sdružení Přátelé košířských kostelů a výsledné znění
odsouhlasil.
Ohlášené datum oslavy 70. let kostela sv. Jana Nepomuckého v Košířích se mění kvůli zahraniční
cestě arcibiskupa Mons. Dominika Duky OP na sobotu 28. dubna 2012
Jarní farní výlet, který se konává počátkem května, zamíří tentokrát za krásami Rumburska,
Šluknovska.
Oblíbená odpolední farní vycházka, k níž dochází zkraje června (kolem slavnosti Nejsvětější
Trojice), zacílí k sousedům – do některé z okolních farností.
Příští schůze výboru Přátel košířských kostelů se bude konat lednový pátek, to je 13. ledna 2012,
a to na obvyklém místě a v obvyklou hodinu – v tzv. domečku při kostele Nejsvětější Trojice po mši
svaté od 18.30 hodin.
Zapsal Ondřej Vaněček

Úmysly Apoštolátu modlitby na leden
1.

Aby postižení přírodními katastrofami dostávali duchovní a hmotnou podporu,
kterou potřebují k obnovení svých životů.

2.

Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela svědectví Kristovu jménu přede všemi
lidmi dobré vůle.

3.

Za všechny křesťany, aby s odvahou a opravdovostí naplňovali své poslání radostným životem podle evangelia.

Svatý Antonín, opat ‒ památka 17. ledna
Svatý Antonín (nazývaný též Antonín Veliký nebo Antonín Poustevník) se narodil okolo r 251
v Egyptě v místě Coma nedaleko někdejšího Herakleopolis Magna. Byl synem bohatých křesťanských
rodičů. Když mu bylo asi 20 let, jeho rodiče zemřeli a on převzal jejich majetek a vychovával svou
mladší sestru. Měl touhu napodobit život Apoštolů a jeho život se zcela radikálně změnil jednoho dne,
když uslyšel Ježíšova slova z evangelia: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým,
a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.‟ (Mt 19,21)
Prodal svůj majetek, jeho část dal zbožným ženám, kterým svěřil svou sestru, zbytek rozdal
a odešel na poušť jako poustevník. Nejdříve byl nedaleko svého rodiště. Tam žil v odříkání, postech
a modlitbě. Setkával se tam s jinými askety a od každého se snažil něco naučit.
Ve své samotě prožíval velká pokušení, při nichž se mu zjevovali démoni v podobě různých zvířecích i lidských postav (později asi zveličených lidskou fantazií).
Ve věku 35 let se rozhodl vzdálit se od lidských sídel a odejít
do absolutní samoty. Usadil se ve staré budově na hoře u východního
břehu Nilu. Jídlo mu lidé házeli přes zeď. Občas ho navštěvovali poutníci,
ale on se s nimi nechtěl vidět. Postupně se však v okolí usazovali lidé
toužící po poustevnickém životě, usazovali se v jeskyních a chýších
v blízkosti. Ti prosili, aby je Antonín vedl v duchovním životě. Po dvaceti
letech opustil své útočiště čilý na těle i duchu.
Přestěhoval se do roviny, aby byl lidem blíže a vedl skupinu svých žáků.
Jeho způsob života nezůstal v tajnosti a získal si velkou úctu. Lidé ho
vyhledávali a prosili o radu a pomoc i o uzdravení. Chodili k němu i kněží
a biskupové.
Samotu pouště opouštěl pouze z vážných důvodů. V době Maximiánova
pronásledování křesťanů posiloval v Alexandrii utiskované a uvězněné
křesťany. Podruhé opustil poušť na žádost biskupa Athanasia , aby vystoupil proti herezi Ariánů.
Zemřel ve vysokém věku okolo 105 let, v životopisech se uvádí 17. leden 356. Podle vlastního
přání byl pohřben na utajeném místě. Jeho hrob byl nalezen až v roce 561 a ostatky byly převezeny
do Alexandrie, potom do Cařihradu, později do Francie, kde nakonec v kostele St. Julien v Arles spočívají od r. 1491 dodnes.
Jeho život známe z řeckého spisu sv. Athanasia. Český překlad vyšel v nakladatelství Refugium
pod názvem „Život sv. Antonína Poustevníka” (2. vyd. r. 2010).
Poušť je, jak dosvědčují naši současníci, kteří měli možnost do pouště zajít, velmi vhodné místo
pro soustředění a pro modlitbu. Proto v Egyptě odcházeli lidé do pouště jistě i dříve před svatým
Antonínem. On je ale první – vlivem spisu sv. Athanasia - historicky doložený poustevník. Tento
způsob života byl předchůdcem mnišského života, který vznikl nejdříve na východě – po Egyptě
i v Sýrii, Palestině a Malé Asii, později pevně zakotvil i na křesťanském západě. Tu jako první vznikly
řehole sv. Augustina a sv. Benedikta, které jsou základem pro život podle evangelních rad chudoby,
čistoty a poslušnosti. S požehnanými plody stále živého evropského mnišství se s vděčností setkáváme dodnes na každém kroku.
Podle pramenů z Internetu (Cath.Enc., Heiligenkander, Santiebetati) a R.Ondruše:Blízki Bohu i luďom.

MP

CANTUTA – Skautský pěvecký sbor
V pondělí 19.12.2011 večer opanoval prostory dalšího košířského kostela, tentokrát Nejsvětější
Trojice, smíšený pěvecký sbor Cantuta. Pod vedením Míly Vítkové-Fouskové, sbor složený zejména ze
skautek a skautů, zazpíval řadu duchovních písní, které v chrámovém prostoru a čistém provedení
zněly impozantně a dávaly podnět k zamyšlení. V pořadu účinkoval i výborný kytarista Matěj
Novotný. Jako vždy sbor uváděl Václav Dráb , který ani tentokrát nezklamal ve své pověsti
bezprostředního, vtipného konferenciéra.

Díky Cantutě a těšíme se na její další návštěvu.

Mikulášská besídka
V neděli 4. 12. v 16 hodin se uskutečnilo dlouho očekávané setkání malých i velkých farníků
a jejich přátel se svatým Mikulášem a jeho doprovodem. Již tradičně proběhlo v prostorách farního
sálu. Napjaté očekávání vyplnil otec Lohel připomenutím osobnosti svatého Mikuláše, tentokrát
rovnou otázkami na ostřílené účastníky těchto setkání. Horlivost jim nechyběla a správných odpovědí
jsme se nakonec také vždycky dočkali.
A pak se již ozvalo zvonění na věži a pak
i za dveřmi a už vcházel sv. Mikuláš ve velebném
doprovodu tří andělů, následován dvěma
pekelníky. Ukázalo se, že ani v nebi není vše
neměnné – tentokrát byl světec hladce oholen!
Ukázal nám také klíč od nebeské brány zapůjčený
přímo od sv. Petra. Kdo chtěl, mohl si ho
i potěžkat!
A pak již - podle míry odvahy a touhy po
odměně - předstupovaly děti a předná-šely své
básničky a písničky a odnášely si štědré dárky
z koše nebeských duchů nejen pro sebe, ale i pro
své rodiče. Na všechny se dostalo a ještě zbylo! Zkrátka - dotek nebe na zemi. Děkujeme, svatý
Mikuláši, a těšíme se zase napřesrok!
Markéta Vaněčková

ADVENTUS – koncert slova a hudby
V neděli 18.12.2011 se konal v kostele sv. Jana Nepomuckého odpolední koncert Adventus
v dramatickém podání herce Vladimíra Matějčka a varhaníka Vladimíra Roubala,, ředitele chrámové
hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Koncert byl velmi působivě uveden ve
sešeřelém chrámu preludiem V. Roubala pro varhany a zvon (nezvyklá kombinace) s názvem Rorate
coeli. V. Matějček pokračoval přednesem známé, ale polozapomenuté básně J. Vrchlického Hlas
zvonů… a potom se střídaly texty básnické i biblické s varhanní hudbou klasickou i autorskou (V.R.).
Velmi hezky působily přechody mezi jednotlivými oddíly, které obstaraly dva „světlonoši“,
sourozenci Drahoš a Jindřiška Límovi (Drahoš je naším nejmladším ministrantem). Oba v bílých
řízách, Jindřiška navíc s bílou kožišinou lemovanou čepicí připomínající svatozář, nesli pomalým
krokem chrámovou lodí rozsvícené svíce, které umisťovali do svícnů u paty oltáře. Velmi jímavý
dokonale provedený obraz.
Koncert zakončila varhanní improvizace V. Roubala s názvem Adventus. Celý pořad byl velkým
prožitkem v období našeho čekání na PŘÍCHOD
Díky oběma umělcům, oběma spoluúčinkujícím dětem a všem farníkům, kteří obětavě technicky
zajišťovali celý průběh akce (zejména V. Dráb).
Pozn. Je velká škoda, že návštěvnost byla menší než by si tento pořad předvánočního zastavení
zasluhoval.

OKÉNKO VÍRY
370. Co jsou vášně?
Vášně – přirozené složky lidské psychiky – jsou city, emoce nebo citová hnutí, které pobízejí jednat
nebo nejednat podle toho, co člověk vnímá jako dobré nebo jako špatné. Hlavní vášně jsou láska
a nenávist, touha a strach, radost, smutek a hněv. Základní vášní je láska, vyvolaná přitažlivostí
dobra. Člověk miluje pouze dobro, skutečné nebo zdánlivé.

371. Jsou vášně mravně dobré nebo zlé?
Vášně, jako citová hnutí, nejsou samy o sobě ani dobré, ani zlé; jsou dobré, když přispívají k dobrému jednání, v opačném případě jsou zlé. Mohou být převzaty do ctnosti, nebo se zvrátit v neřesti.

Silvestrovské pobavení
Na konci kalendářního roku bilancujeme uplynulý rok. Zamýšlíme se nad tím, jak se nám dařilo žít
před Boží tváří. Děkujeme Tomu, který nás celým rokem vedl a nesčetným způsobem obdaroval
a také prosíme o sílu a světlo do dalšího roku, který je před námi.
Není nám však cizí i radost z humoru, který na svátek sv. Silvestra dostává větší prostor, vždyť
křesťan nemá být škarohlíd, mrzout či nějaký chmura. A tak si můžeme v tomto farním listě dopřát
potěšení z několika anekdot z církevního prostředí i ze současné reality.
Když se člověk zamyslí nad různými anekdotami, je v nich vždy takové to jadérko, které člověku
říká: „ A ono na tom kus pravdy je”.
Jedna z fary
Panu děkanovi je zle, vyhledá lékaře a stěžuje si na neustálé bolesti hlavy. Lékař ho prohlédne
a říká: „Pane děkane, možná, že příliš mnoho jíte a možná také až příliš dobře.” „Ale kdepak,” říká
děkan, „já dokonce držím dietu.”
„A nejste silný kuřák?”
„Naopak, za celý život jsem nevykouřil jedinou cigaretu.”
„A co spánek? Nechodíte spát příliš pozdě?”
„Ani to ne, můj denní režim je přesně určen.”
Lékař spekuluje, zamýšlí se a nakonec říká: „No tak pak už je jedno jediné vysvětlení. Pane
děkane, vás tlačí svatozář.”
Z farní zahrady
Několik holek a kluků si pochutnává na jablkách z farní zahrady. Farář, který to náhodně zjistí,
spěchá do zahrady. Zlodějíčci už jsou dávno pryč, proto farář připevní na jabloň velkou ceduli: „Pán
Bůh vidí všechno.” Příští den je na ceduli připsáno: „Ale on to na nás nepoví.”
Z dopravy
Od nového roku 2012 prý bude platit nový dopravní předpis o důchodcích. Budou smět chodit na
červenou. Od roku 2013 to však pro ně bude povinné.

Redakce Košířského
farního listu
se připojuje s přáním
hojnosti Božího požehnání a lásky
do všech dnů roku 2012.
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