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NEVSTAL – LI…
„A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra” (1 Kor 15,14).
Těmito slovy vyjadřuje apoštol Pavel své zamyšlení nad faktem Kristova vzkříšení. Uvádí situaci,
která by nastala, pokud by tato skutečnost neplatila a šlo by o pouhou fikci. Veškeré kázání církve,
všechny články její víry by ztratily hlavní oporu a smysl. Pavlův výkladový postup je logický v systému
celé víry v Krista a jeho působení. Je zaměřen do vlastních řad k odstranění případných pochybností
věřícího učedníka Páně v jeho vzkříšení.
Nepřátelé křesťanské víry však popírají a zpochybňují vše, co se v Kristu ukazuje jako projev
jeho božství. Proto od začátku napadají se zvláštní zarputilostí právě možnost Kristova zmrtvýchvstání. Tak velerada dává hlídačům jeho hrobu pokyn, aby všude rozhlašovali, že jeho mrtvé tělo
ukradli jeho učedníci. (srov. Mt 28)
Pro věřícího křesťana však Kristovo vzkříšení nepředstavuje pouhý nezávazný doplněk víry, ale
klíčovou pravdu, ve které všechny pravdy o Kristu, i ty, které jsou lidskému duchu nejméně dostupné
nacházejí své odůvodnění. Kristus svým zmrtvýchvstání totiž podal konečný důkaz své božské
autority, jak to slíbil. (KKC 651)
Stefan Zweig v knize „Hvězdné hodiny lidstva” zachytil zvláštní
událost v životě německého skladatele G.F.Händela. Byl těžce
nemocen a během náročného boje s nemocí obdržel text libreta
„Mesiáš”, který byl kompozicí mistrně sestavených biblických textů,
zachycujících celý Kristův život a svědčících o jeho mesiášském díle
vykoupení. Obdržený text oratoria od Charlese Jennense postavil
Händela na nohy, nadchl jej k mimořádně aktivnímu výkonu.A tak celé
hudební dílo vytvořil s nasazením úžasné energie během několika
týdnů.
Ve třetí části oratoria zaznívají procítěné árie, duety a sbory
oslavující Kristovo vítězství nad smrtí ve zhudebnění Jobova verše
„Věřím, že můj Vykupitel žije a že a jako poslední povstane na zemi”
(Job 19,27), verše z listů sv. apoštola Pavla : „Vítězně je smrt navždy
zničena! Smrti, kdepak je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj bodec?
Ten bodec smrti je hřích, a hřích zase čerpal svou moc ze Zákona”
(1Kor 15, 57) nebo „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?....Kdo vystoupí se žalobou proti Božím
vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal,
je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!” (Řím 8,31b-35). V závěru celého majestátního díla zaznívá
chvalozpěv z Apokalypsy sv. Jana: „Hoden je Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství,
moudrost, sílu, poctu, slávu a i dobrořečení” (Zj 5,12).
A tak finis coronat opus – cíl korunuje dílo, dává možnost nějakému dílu, aby zazářilo ve své
plné kráse. Život našeho Pána nepojímáme pouze v časem omezeném rozpětí jeho pozemského
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života, ale v celém plánu Božího zjevení, v předobrazech a zaslíbeních Starého zákona. Kristovo
vzkříšení je pak splněním těchto zaslíbení i Ježíšových prorockých slov z jeho pozemského života.
Výraz „ve shodě s Písmem” (podle Písma) 1 Kor 15,3-4 a nicejsko-cařihradského vyznání víry
poukazuje na to, že Kristovým vzkříšením se tyto předpovědi uskutečnily. (KKC 652) V předpovědích
svého utrpení, jak je zachytila synoptická evangelia (Mt, Mk a Lk) Pán jako by jedním dechem
připojuje zvěst o svém budoucím vzkříšení. Svým zmrtvýchvstáním také potvrzuje pravdu o svém
božství, když se naplňují jeho slova: „Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já” (Jan
8,28).
Kdyby Pán nevstal z mrtvých, nebyl by tedy podán nejsilnější důkaz o tom, že je „ten, který
je” („Já jsem”), Boží Syn a sám Bůh. Svatý Pavel mohl prohlásit k Židům, „ že ta zaslíbení, která Bůh
dal našim otcům, vyplnil na nás, když…vzkřísil Ježíše. Tak je i psáno v druhém žalmu: „Ty jsi můj
Syn, já jsem tě dnes zplodil” (Sk 13,32-33). Kristovo vzkříšení je úzce spjato s tajemstvím vtělení
božího Syna, je jeho naplněním podle věčného Božího plánu. (KKC 653).
Kdyby Pán nezemřel na kříži, nebyli bychom osvobozeni od hříchu.
Kdyby nebyl vzkříšen, neotevřel by se nám přístup k novému životu, který spočívá
v ospravedlnění, jež nás vrací do Boží milosti, takže „jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou
slávou, tak i my teď musíme žit novým životem” (Řím 6,4). Tím novým životem je účast na milosti,
kterou se stáváme Kristovými bratry, účast na životě jednorozeného Syna.
Kdyby Pán nevstal z mrtvých neměli bychom tak silnou jistotu o našem budoucím posmrtném
životě. Vzkříšený Kristus je základem a zdrojem našeho budoucího vzkříšení. Kristus vstal
z mrtvých „jako první z těch, kteří zesnuli…Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti,
tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povolání k životu” ( 1 Kor 15,20-22). Než se to
splní, žije vzkříšený Kristus v srdci svých věrných. V něm křesťané zakoušejí „moc budoucího věku”
(Žid 6,5) a jejich život je Kristem unášen do lůna božského života. (KKC 655)
Papež Benedikt XVI. k této naší situaci uvádí následující úvahu: „Když nasloucháme svědkům
s bdělým srdcem a otevíráme se znamením, jimiž Pán je i sebe sama znovu a znovu potvrzuje, pak
víme: On vpravdě vstal z mrtvých. On je živým. Jemu se svěřujeme a víme, že jsme na správné
cestě. Vkládáme spolu s Tomášem ruce do Ježíšova probodeného boku a vyznáváme: „Pán můj
a Bůh můj!” (Jan 20,28) /Josef Ratzinger – Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský, 2.díl, Barrister
a Principal, 2011, s. 178/
P.L.

Duben 2012
1.

NEDĚLE

KVĚTNÁ NEDĚLE

2.

pondělí

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

3.

úterý

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

4.

středa

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

5.

čtvrtek

ZELENÝ ČTVRTEK

6.

pátek

VELKÝ PÁTEK

7.

sobota

BÍLÁ SOBOTA

8.

NEDĚLE

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

9. pondělí – 14. sobota

VELIKONOČNÍ OKTÁV

15.

NEDĚLE

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

19.

čtvrtek

(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
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21.

sobota

Sv. Anselma, biskupa a učitele církve

22.

NEDĚLE

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

23.

pondělí

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské
arcidiecéze

24.

úterý

Sv. Jiří, mučedníka, Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

25.

středa

Svátek sv. Marka, evangelisty

28.

sobota

Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze

29.

NEDĚLE

4.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

30.

pondělí

Sv. Zikmunda, mučedníka, Sv. Pia V. papeže

Biblická katecheze
Další biblická katecheze bude následovat v sobotu 21. dubna po večerních bohoslužbách
ve farním sále u sv. Jana Nep.
Výročí kostela sv. Jana Nepomuckého
V sobotu 28. dubna oslavíme s otcem kardinálem Dukou O.P. sedmdesátileté výročí kostela sv.
Jana Nepomuckého. Slavnostní děkovná bohoslužba bude v 10.00 hod., potom jsou všichni farníci
srdečně zváni na setkání s panem kardinálem a malé občerstvení ve farním sále.

Zápis ze schůze výboru Přátel košířských kostelů dne 9. března 2012
Přítomni: P. Lohel, Vít Bobysud, Václav Funda, Ondřej Vaněček, Petr Zborník
Program:
1. Záležitosti kostelů
2. Farní život a obecná rozprava
1. Záležitosti kostelů
Byla dokončena inventarizace.
Úžlabí střechy kaple Nanebevzetí Panny Marie na Klamovce vyčistil od rostlinných zbytků, které
způsobují zatékání vody pod střechu, pan Suchý se svými horolezci. Děkujeme.
2. Farní život a všeobecná rozprava
Datum jarního úklidu doznalo změnu – potřebného smejčení a čištění v kostelích a na jejich pozemcích se tedy farníci mohou vespolek ujmout v sobotu 14. dubna 2012.
Dalším lákavým datem je 16. červen 2012, kdy se koná farní zájezd do Rumburka, Jiřetína pod
Jedlovou a na další zajímavá místa toho kraje.
Příští schůze výboru Přátel košířských kostelů se bude konat druhý dubnový pátek, to je 13. dubna
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
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Úmysly Apoštolátu modlitby na duben
1. Aby mnoho mladých lidí zaslechlo volání Krista a následovalo ho
v kněžství a řeholním životě.
2. Aby vzkříšený Kristus byl znamením spolehlivé naděje pro muže a ženy afrického
kontinentu.
3. Za pomoc Ducha Svatého pro všechny životní situace, spojené s bolestí a utrpením.

Svatý Fidel ze Sigmaringen, kněz a mučedník ‒ památka 24. dubna
Tento světec kapucínského řádu se narodil v r. 1578 jako Marcus Roy v rodině zámožného měšťana v Sigmaringen (v Německu na horním Dunaji). Studoval ve Freiburgu (in Breisgau) v jezuitské
koleji filozofii (promoval v r. 1601) a potom práva. V létech 1605-10 procestoval, jako průvodce
studentů ze šlechtických rodin, Evropu, naučil se cizím jazykům a zdokonalil své vzdělání. V r. 1611
dosáhl titulu doktora církevního a světského práva. Pak působil jako soudní rada v Alsasku a byl
nazýván advokát chudých.
Ale byl znechucen nespravedlivými rozsudky a jinými nepořádky a rozhodl se vstoupit do kapucínského řádu. Ještě před vstupem do řádu, byl vysvěcen v Kostnici na kněze. Do noviciátu byl přijat
r. 1612 a přijal jméno Fidelis. V témže roce zřídil v závěti stipendium pro chudé studenty ve svém
rodném městě. A ještě do r. 1617 ve Freiburgu studoval teologii. Žil v pokoře, chudobě a pokání,
které si prohluboval tím, že si prodlužoval čas k modlitbě a tvrdě se postil. V době noviciátu sepsal
pro sebe knížku duchovních cvičení, která byla později vydána jako „Exercitia seraphicae devotionis”.
Působil ve Švýcarsku, nejdříve v Altdorfu, pak jako kvardián
v Rheinfelden. Po jednom roce byl přeložen do kláštera ve Feldkirchu.
Velké oblasti Švýcarska se v té době přiklonily k nauce Kalvínově
a Zwingliho. Fidelis byl v r. 1621 pověřen konat misie v oblasti Graubünden, aby navrátil lid ke katolické víře. Při svém protireformačním
působení obrátil na katolickou víru řadu vojáků a některé šlechtice.
Napsal i řadu publikací, které se bohužel nedochovaly. V té době byla
v Římě založena Kongregace pro šíření víry (propaganda fide), dnes
Kongregace pro evangelizaci národů. Fidelis byl Kongregací ustanoven
vedoucím misií v oblasti Graubünden. Obyvatelstvem byl přijímán většinou nepřátelsky.
V době působení v obci Grüsch (v údolí Prättigau poblíže Davosu)
byl vyzván, aby v neděli 24. dubna šel kázat do sousední obce Seewis.
Ale jednalo se o pouhou záminku, s cílem odstranit obávaného představitele protireformního hnutí. Když začal kázání - podle tradice vysvětloval úryvek Ef 4, 5-6 - v posluchačstvu propukly živé reakce a kdosi
dokonce vypálil směrem ke kazateli, ale nezasáhl ho. Fidel sestoupil z kazatelny, poklekl před hlavním
oltářem a opustil kostel bočními dveřmi, aby se vydal do Grüschu. Po několika málo metrech ho
obklopila skupina protestantů, kteří se jej zeptali, zda-li je ochoten přijmout jejich víru. Odpověděl, že
samozřejmě pro to nepřišel do tohoto údolí, ale naopak přišel s nadějí, že oni jednoho dne přijmou
jeho víru. Po chvíli vzrušení ho jeden z rebelů zasáhl do hlavy mečem. Mučedník klesl s rozpolcenou
hlavou na kolena a zvolal: "Ježíši, Marie! Přijď mi na pomoc, Bože!"
Následujícího dne, ve svátek sv. Marka, sakristián Jan Johanni pohřbil jeho ostatky. Tělo
mučedníka byla v říjnu 1622 exhumováno, hlava převezena do kapucínského kostela ve Feldkirchu,
zbytek těla byl pohřben v kryptě dómu v Churu dne 5. listopadu téhož roku.
Byl blahoslaven papežem Benediktem XIII. r. 1729 a kanonizován papežem Benediktem XIV.
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dne 29. června 1746. Je to věkově nejmladší kapucínský svatý - zemřel ve 44 letech - po deseti
letech řeholního života. Je to také první mučedník Kongregace pro šíření víry.
Podle pramenů z internetu (Cath.Encyc.,Santiebeati, kapucini.cz,aj.)

MP

Zprávy z farnosti

Promoční projev
Vracíme se ještě krátce k březnové doktorské promoci naší farnice, PhDr. Jany Maroszové, Ph.D.
Ve farnosti ji známe především jako zpěvačku žalmů při slavení liturgie. Následující výňatek z jejího
děkovného promočního projevu v Karolinu nám ji přiblíží jako absolventku Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy.

Vzdělání, nehmotný statek, odjakživa patřilo ke strategickým
investicím. Věda umožňuje pokrok ve všech oblastech lidského
života, umožňuje nabývat také dalšího bohatství a přinášet
značný užitek druhým lidem. Je stejně tak možné vědu a vědění
zaprodat orientací na vlastní prospěch a kariéru, na vlastní
výnos. Zejména v době zaměřené na zisk a ovlivňované komercí
se potom zdá, že vědní obory, v nichž se například nevyvíjejí
žádné nové technologie výroby, v nichž nedochází k rozvoji
léčebných metod nebo obory, v nichž se nikdo nepokouší
o objevení nových subatomárních částic či nových galaxií, nemají
pražádné opodstatnění a jsou v lepším případě zastaralým
přežitkem nebo něčím méněcenným. Právě dnes se však,
myslím, zřetelně začíná ukazovat zhoubnost a nedokonalost
pojetí, které redukuje člověka výlučně na pracovní sílu nebo mu
chce vnutit přesvědčení, že k životu nepotřebuje kromě majetku
a společenské prestiže už nic dalšího. Humanitní vědy zde potom
sehrávají klíčovou úlohu. Poznáváním minulosti se podílejí na
připomínání vlastních kořenů a tradic, a tím poskytují cenné poučení pro současnost. Stejně velký
užitek přinášejí pronikáním do jiných kultur a do souvislostí mezilidských vztahů. Jsou nezastupitelné
v oblasti zkoumání lidské duše, v péči o komunikaci a v prohlubování znalosti jazyků.
Doktorské studium nám umožnilo poznat, jak vysokou cenu má opravdová svoboda názoru, jak
mnoho daruje člověk, který dává dalším lidem prostor pro rozvíjení kreativity, jak drahocenným
darem je komunikace a jak velkolepými dary jsou přátelství, láska a nezištná podpora ze strany
našeho okolí.
Předáním diplomů nám začíná období, v němž bude podobně jako při studiu potřeba čelit nejedné
zkoušce. … Budoucí připomínka tohoto slavnostního okamžiku nás může a má podněcovat
k vnímavosti vůči bližním a společnosti, k tomu, abychom si uchovali schopnost pozastavit se
a užasnout, protože více než světových krizí je potřeba bát se nejprve ze všeho lidské lhostejnosti.
Slovy anglického spisovatele Chestertona vyjádřeno: ‚Svět nikdy nezajde na nedostatek divů. Svět
zajde na nedostatek údivu.’ Využijme tedy cenné pozvání dělat nejen ve svých profesích obyčejné
věci neobyčejně dobře a zastávat nepomíjející hodnoty s podobným zanícením, s jakým jsme se
oddali studiu, a s takovým postojem, jaký bych na závěr vystihla slovy Václava Havla: ‚Naděje není to
přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to
dopadne.’
Redakčně kráceno
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Vyznamenání pana Antonína Klouda
Náš milý dřívější farník a kostelník od Nejsvětější Trojice pan Antonín Kloud obdržel v neděli
11. března 2012 ve svém rodišti na Krásné hoře n./Vlt., kde nyní žije, papežské vyznamenání
SVATÉHO ŘEHOŘE VELIKÉHO, které se uděluje katolickým laikům, kteří se zvláštním způsobem
přičinili v církevních službách. Návrh na toto ocenění byl vznesen již před osmi lety z naší farnosti
a uvádíme jej nyní pro objasnění a povzbuzení pro nás pro všechny. Nepřestáváme děkovat za vše,
co pro nás znamenal a stále znamená tento vzácný bratr. Srdečně mu blahopřejeme vyprošujeme
požehnání do dalšího života.

Návrh na vyznamenání:

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice v Praze 5 - Košířích
P. Lohel Zdeněk Klindera Th.D. , Strahovské nádv. 1/132 Praha 1 , 188 00
Ordinariát
Arcibiskupství pražského
Hradčanské nám. 16
119 02 Praha 012
V Praze dne 25.února 2004
NÁVRH NA CÍRKEVNÍ VYZNAMENÁNÍ PRO PANA ANTONÍNA KLOUDA
nar. 4.6.1922-Vletice, bytem Bražná č.p. 5, pošta - Krásná Hora n.Vlt.
V souladu se zásadami pro udělování papežských vyznamenání (Segreteria di
stato Instruzione Sul Conferimento di Onorificenze Pontificie - N. 16.846/ON) navrhuji
udělení Řádu sv. Řehoře Velikého, stupeň rytířství (Ordine di San Gregorio Magno Cavalierato).
Pana Antonína Klouda jsem měl možnost dobře poznat jako administrátor během
svého několikaletého působení v košířské farnosti, kde s nemírnou pečlivostí
a obětavostí sloužil nejen jako kostelník, ale snažil se přispět s nasazením všech svých
sil k rozvoji farního života. Přitom se osvědčil ve věrném církevním smýšlení
a v uplatnění pravých křesťanských ctností - např. v pokoře, obětavosti, zbožnosti,
milosrdné lásce k nemocným, kterým svědomitě přivolával kněžskou službu. Pomáhal
také při vedení zvláště mladších ministrantů k důstojnému prožívání liturgie.
V pokročilém věku i přes vážné zdravotní potíže se s krajní trpělivostí věnoval
kostelnické práci a obětavě pomáhal při údržbě kostela. Ve věku 79 let odešel na
zasloužilý odpočinek do svého rodného kraje.
Plně se ztotožňuji i s vyjádřením svého předchůdce, dlouholetého košířského
administrátora P. Františka Vernera, které je uvedeno v příloze 1 tohoto návrhu.
P.Lohel Zdeněk Klindera Th.D.
administrátor
Příloha 1 - Svědectví P. Františka Vernera
Příloha 2 - Životopis Antonína Klouda
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OKÉNKO VÍRY
384. Co jsou božské ctnosti?
Jsou to ctnosti, jejichž původem, důvodem a bezprostředním předmětem je sám Bůh. Jsou vlity
člověku s posvěcující milostí a uschopňují ho žít v důvěrném vztahu k Nejsvětější Trojici. Jsou základem a hybnou silou mravního jednání křesťana, oživují lidské ctnosti. Jsou zárukou přítomnosti
a působení Ducha Svatého ve schopnostech člověka.
385. Které jsou božské ctnosti?
Božské ctnosti jsou víra, naděje a láska.
386. Co je víra?
Víra je božská ctnost, kterou věříme v Boha a ve všechno, co nám zjevil a co
nám církev předkládá v věření, protože Bůh je pravda sama. Vírou se člověk
svobodně odevzdává Bohu. Proto se věřící snaží poznat a plnit Boží vůli,
protože „víra se projevuje láskou“ (Gal 5,6).
387. Co je to naděje?
Naděje je božská ctnost, již toužíme po věčném životě jako po svém štěstí: od Boha
jej očekáváme s důvěrou v Kristovy přísliby a opíráme se přitom o pomoc milosti
Ducha Svatého, abychom si věčnou blaženost zasloužili a vytrvali až do konce
pozemského života.
388. Co je to láska?
Láska je božská ctnost, kterou milujeme Boha nade všechno a svého bližního
jako sebe z lásky k Bohu. Ježíš učinil z lásky nové přikázání, plnost Zákona.
Láska je „svorník dokonalosti” (Kol 3, 14) a základ ostatních ctností, které
oživuje, podněcuje a dává jim řád: bez lásky „nejsem nic” a „nic mi neprospěje”
(1 Kor 13,1-3).
389. Co jsou dary Ducha Svatého?
Dary Ducha Svatého jsou trvalé dispozice, které uzpůsobují člověka, aby
ochotně následoval Boží vnuknutí. Je jich sedm: Moudrost, rozum, rada,
síla, umění, zbožnost a bázeň Boží.
390. Jaké jsou plody Ducha Svatého?

Plody Ducha Svatého jsou dokonalosti, které v nás Ducha Svatý utváří
jako prvotiny věčné slávy. Tradice církve jich vypočítává dvanáct: „láska,
radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, vlídnost, dobrota, mírnost,
věrnost, tichost, zdrženlivost, čistota” (Gal 5, 22-23).
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VELIKONOCE V KOŠÍŘÍCH
Květná neděle

kostel sv. Jana. N.
9,00h
Nejsv. Trojice
11,00h

Zelený čtvrtek

kostel sv. Jana N.
17,30h

Velký pátek

Nejsv. Trojice
křížová cesta 15,00h
kostel sv. Jana N..
17,30h

Vigilie Vzkříšení

kostel sv. Jana.N.
20,00h

Boží hod velikonoční kostel sv. Jana N.
9,00h
Nejsv. Trojice
11,00
Velikonoční pondělí kostel sv. Jana N.
9,00h
Nejsv. Trojice
11,00h
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