5
květen
2012

Sedmdesátiny slaví kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích
Už sedm desetiletí slouží římskokatolický kostel sv. Jana Nepomuckého košířským
farníkům. Vysvěcení stavby, vybudované s potížemi v letech druhé světové války, si
v Košířích připomenou v sobotu 28. dubna 2012 spolu s kardinálem Dominikem Dukou
OP, arcibiskupem a metropolitou pražským a primasem českým, který bude slavit
slavnou pontifikální mši svatou od 10 hodin.
Majestátní katolický kostel nad Košířským náměstím
byl vystavěn v nelehkém období 2. světové války podle
návrhu a plánů architekta Jaroslava Čermáka (1901–
1990) z dobrovolných příspěvků lidí z celých Čech
a Moravy, které shromáždil Kostelní spolek. Ten byl
založen už v roce 1928 místním katechetou P. Snížkem,
ale teprve od roku 1934 se naděje začala měnit v jistotu,
když se projektu ujal energický košířský farář P. Václav
Chlumský († 1949). „Byl zakoupen vhodný pozemek na
Košířském náměstí a architekt Čermák vypracoval
projekt, který byl jednomyslně schválen, a třebas již
vypukla 2. světová válka, spolek se pustil do veliké
a odvážné stavby kostela, kterou také v hrubých rysech
dokončil vysvěcením kostela 17. května 1942.
V pokračující válečné době i v poválečných zmatcích se
nedalo ve stavbě pokračovat,“ píše se ve farních
dokumentech.
Kostel ve funkcionalistickém slohu byl pak postupně
dokončován a zařizován originálním mobiliářem až do
konce 80. let minulého století, a to v úzké spolupráci
tehdejšího faráře P. Františka Vernera († 2004) s architektem Čermákem.

Jeden z návrhů arch. Čermáka

Praha ověnčená kostely
K ideji vybudovat v Košířích kostel souvisí ještě s jednou iniciativou, nazvanou „Dílo blahoslavené
Anežky Přemyslovny“. Spolek založil ministr František Nosek s velmistrem řádu křížovníků Josefem
Vlasákem, aby mohli shromáždit prostředky pro výstavbu kostelů v rychle se rozvíjejících okrajových
čtvrtích Prahy. Inspiroval ho k tomu výrok biskupa Antonína Podlahy, že by se mělo na pražské
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periferii postavit tolik nových kostelů, kolik hvězd měla koruna Bohorodičky (Panny Marie)
z mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, který byl stržen anarchisty 3. listopadu 1918.
Noskovi a jeho spolupracovníkům se podařilo vystavět františkánský kostel bl. Anežky na Spořilově,
kapli ve Kbelích, obnovit kapli sv. Kláry na vinici v Troji a postavit v Krči dřevěný kostel sv. Františka
z Assisi, který také projektoval architekt J. Čermák. Po Noskově předčasné smrti se projekt zastavil
a spolek pak činnost ukončil. Myšlenka však nezanikla. Kostel sv. Jana Nepomuckého je jednou z těch
hvězd Panny Marie Neposkvrněné, kterou se podařilo rozzářit později.
Úsilí pokračuje
Kostel je dokončen, a i když další nádherné
architektovy vize a plány ohledně vnitřní výzdoby,
terénních úprav či samostatné farní budovy zůstávají
na papíře, už je třeba leccos rekonstruovat. Je jasné,
že menším i větším opravám hned tak nebude konec,
a jen Bůh ví, zda vize z náčrtů a skic jednou
povstanou. Sedmdesát let sice není v životě kostela
až tak dlouhá doba, ale která stavba si po takové
době neřekne o své. V posledních letech byla pro
údržbu tohoto košířského chrámu, ale i hlavního
farního kostela u Malostranského hřbitova velmi
významná
pomoc
z
Havarijního
programu
Ministerstva kultury ČR, od pražského Magistrátu i od
Městské části Praha 5. Členové občanského sdružení
Přátelé košířských kostelů, kteří péči o farní chrámy
organizují, se na těchto institucích setkali s lidmi,
u kterých je potěšil příkladný profesionální zájem, ale
Současný stav
také vstřícnost, starostlivost.
Ačkoli jsou Košíře jednou z menších pražských farností, kostely mají dva. Tím starším je už zmíněný hlavní farní kostel Nejsvětější Trojice u Malostranského hřbitova, vystavěný v empírovém slohu
roku 1837 na místě starší hřbitovní kaple. I ten byl vybudován s nesmírnou obětavostí a houževnatostí místních věřících navzdory velikým překážkám. Třetím Božím domem je pak útulná barokní
kaple Nanebevzetí Panny Marie na Klamovce, původně prý rovněž postavená místními obyvateli.
Pro ty, kteří by rádi blíž poznali farnost a její dva kostely i kapli, bude zvlášť vhodnou příležitostí
Noc kostelů 2012, která se koná v pátek 1. června. Její program nabídne komentované architektonické prohlídky, výstavu originálních Čermákových návrhů a modelu kostela sv. Jana Nepomuckého,
ale i několik hudebních vystoupení.
Z textů P. Vernera upravil OV
(publikováno v časopise Pětka pro vás 4/2012)

KVĚTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
12.

úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
NEDĚLE
úterý
sobota

Sv. Josefa, Dělníka
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
První pátek v měsíci
První sobota v měsíci
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Svátek Výročí posvěcení katedrály
Sv. Nerea a Achillea, mučedníků
Sv. Pankráce, mučedníka
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13.
14.
16.

NEDĚLE
pondělí
středa

17.

čtvrtek

18.
20.
21.
22.
25.

pátek
NEDĚLE
pondělí
úterý
pátek

26.
27.
30.
31.

sobota
neděle
středa
čtvrtek

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Svátek sv. Matěje, apoštola
Poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SV.
Sv. Jana I., papeže a mučedníka
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků
Sv. Rity z Cascie, řeholnice
Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Sv. Řehoře VII., papeže
Sv. Marie Magdalény de´Pazzi, panny
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie

Biblická katecheze
Biblické katecheze budou pokračovat v sobotu 5. května po večerních bohoslužbách ve farním
sále u sv. Jana Nep.
Májové pobožnosti
Májové pobožnosti budou před večerní mší sv. od středy do soboty.
Poutní mše svatá
Ve středu 16. května bude slavena v 17,30 poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého.
Z tohoto důvodu odpadá obvyklá večerní mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice.
Tradiční Májová slavnost
V sobotu 26. května začne ve 14,00 hod. tradiční Májová slavnost v kostele Nejsvětější Trojice
a na přilehlém Malostranském hřbitově. Program slavnosti můžete sledovat na vývěskách kostelů.
Noc kostelů
V pátek 1. června se uskuteční další Noc kostelů. Program této akce bude včas uveden na plakátech.
Farní zájezd do Šluknova
Farní zájezd do Šluknova a blízkých míst se uskuteční v sobotu 16. června. Sraz účastníků
u autobusu pod kostelem sv. Jana Nep. bude v 8.00 hod. Zájemci se mohou přihlásit písemně v sákristii.

Úmysly Apoštolátu modlitby na květen
1. Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují
roli rodiny.
2. Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny
misionáře při hlásání jejího Syna Ježíše.
3. Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné
rozhodnutí pro Krista.
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Zápis ze schůze výboru Přátel košířských kostelů dne 13. dubna 2012
Přítomni: P. Lohel, Vít Bobysud, Václav Dráb, Václav Funda, Ondřej Vaněček
Program:
1. Záležitosti kostelů
2. Farní život a obecná rozprava
1. Záležitosti kostelů
Dosud provedené práce, potřebné ke zřízení servisní místnosti v kostele sv. Jana Nepomuckého
(za oratoří s varhanami), která bude sloužit jako kuchyňka a dílna, jsou uhrazeny.
V kostele Nejsvětější Trojice je třeba vyřešit fungování kotle v sakristii. Z toho důvodu se na
podzim před zahájením topné sezóny uskuteční instruktážní setkání a nácvik s Ing. Dajbychem.
2. Farní život a všeobecná rozprava
Roli koordinátorky přípravy sladkého i slaného pečiva pro občerstvení při návštěvě arcibiskupa
Dominika Duky OP se ujala Veronika Zborníková.
V neděli 22. dubna bude po mši svaté koordinační schůzka, která se týká ministrantů, Veroniky
Zborníkové a paní Drábové.
Byl už objednán autobus na výlet 16. června 2012, který uveze asi čtyři desítky farníků, kteří se
tak mohou hlásit v sakristii.
Příští schůze výboru Přátel košířských kostelů se bude konat druhý květnový pátek, to je 11. května
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

Zprávy z farnosti
Úprava místnosti za varhanami
Vážení farníci,
někteří z vás určitě zaznamenali stavební ruch místnosti sousedící s malými varhanami. Důvody, proč
se do proměny této místnosti vkládají poměrně velké finanční prostředky, jsou dva:
1) Podávání občerstvení při akcích ve farním sále je spojeno s nepraktickým a pro starší z nás až
nebezpečným pobíháním do – a ze – schodů mezi sálem a sakristií. Sakristie ani farní sál nemají
možnost ohřevu pokrmů apod. Stejně tak i možnost umývání nádobí je velmi nedostatečná.
Navíc smysl sakristie je zcela jiný.
2) Tato místnost sloužila dlouhá desetiletí jako skladiště úplně všeho. A samozřejmě málokdo si
pamatoval, co je tam vlastně uloženo.
Z těchto důvodů se Farní rada rozhodla tento prostor regenerovat a přetvořit ho na zázemí
farního sálu a celého kostela. Znamenalo to vybudovat kuchyňský kout a ve druhé části hobby dílnu.
Co bylo zapotřebí udělat? Popravdě řečeno opravdu hodně.
První etapa zahrnovala revizi všeho, co se v místnosti nacházelo. Do sběrného dvora byly odvezeny
věci, které se vešly do dodávky. Dvě skříně byly darovány zájemkyním, které si nechají opravit
a odčervotočit. Dále byly některé věci věnovány do vykradených či opravovaných kostelů v bývalém
pohraničí. Obsah skříně s hudebninami si odvezli zástupci arcibiskupství. Díky tomu zbyly v místnosti
dvě skříně s věcmi potřebnými pro chod kostela.
Druhá etapa byla spojena s výměnou svodů. Do místnosti byla zavedena voda, elektřina, plyn,
odpad a místnost byla vymalovaná.
Třetí etapa byla provedena v lednu a zahrnovala vybudování podlahového roštu a následné nale4

pení lina. Před očekávanou návštěvou Mons. biskupa Herbsta jsme nechali položit nové lino i v sakristii. Lino je dražší, ale mělo by být kvalitní a vydržet delší dobu. V místnosti byla rozvedena elektřina a udělány nové zásuvky (díky Petrovi Křížovskému).
Čtvrtá etapa zahrnovala oddělení prostoru od varhan a tím i od kostela. To se podařilo v březnu.
Pátá etapa zahrnuje instalaci kuchyňské linky tak, aby bylo vše dokončeno do návštěvy pana
kardinála na oslavu 70. výročí založení kostela. Kuchyňskou linku věnovala kostelu rodina Zborníkova,
Petr Z. ji i nainstaluje. Srdečné díky.
Šestá etapa je teprve před námi a to výměna skel a instalace sádrokartonového podhledu na
stropě (stavební prkna opravdu nejsou nic estetického). Tato etapa není v současné době možná pro
nedostatek financí. Pokud se objeví sponzor či sponzoři, kterým se stavební prkna na stropě nebudou líbit, rádi tuto místnost dokončíme.
Chci poděkovat všem, kteří se na tomto díle zúčastnili ať již fyzickou prací či finančně. Do současné doby stály přeměny této místnosti cca 110.000 Kč. Všem upřímné Zaplať Bůh.
V současné době je na magistrátě podaná žádost o grant. V případě kladného vyřízení dojde
k výměně dosluhujících plynových spotřebičů v obou našich kostelích. Výhledově bude potřeba investovat do západní stěny kostela sv. Jana, která opadává a luxfery jsou velmi popraskané.
Práce jako na kostele je velmi výstižné heslo!
Práci zdar přeje Vítek Bobysud

Brigáda v kostele sv. Jana Nepomuckého
Při sobotní brigádě brigádě 14.i4.ibyla vyčištěna věž od všech přebytečných, nepoužívaných
a z požárního hlediska nebezpečných věcí (pytle s pilinami a pod.). Dále jsme při brigádě vybudovali
protihlukový kryt na motor od varhan. Původně zde byly staré koberce, které byly z hlediska požárního nebezpečné. Byly natřeny nové dveře, které budou osazeny do stěny. Kostel byl vyluxován
a vše bylo umyto.
Všem, kteří se zúčastnili a přiložili ruku k dílu, upřímné „Zaplať Pán Bůh”.

V.B.

Dobrá zpráva z Moravy
Náš ex-farník Václav Plíšek, který nyní s manželkou Ludmilou žije a
pracuje na Moravě (Ostravské studio televize Noe) poslal
radostnou zprávu. K prvorozenému synovi Jakubovi se jim narodil
další syn Filip. Určitě to bude dobrá „dvojka”i! Celé rodině Plíšků
(včetně našeho pana varhaníka) přejeme hodně radosti
z novorozence. Filipovi pak přejeme dobrý vstup do křesťanského
společenství a radostný a plný život pod ochranou Boží a jeho
svatého patrona.
Košířští farníci

Blahopřání
V dubnu oslavila krásné výročí 85 let života naše dlouholetá farnice
paní Jiřina Hynková.
Někteří ji neznáte podle tváře, ale všichni ji máme mezi sebou prostřednictvím jejích šikovných
a obětavých rukou. Již řadu let vyrábí pro kostel sv. Jana Nep. krásné voňavé věnce na kterých se
postupně rozsvěcují adventní svíčky. Lásku k našemu společenství projevuje i drobnými dárky k různým příležitostem, zvláště teď, kdy jí zdravotní stav nedovoluje přicházet mezi nás ke slavení liturgie.
Přejeme jí do dalších let hojnost Božího požehnání a zdraví, abychom ji zase mohli vídat na jejím místě v kostele sv. Jana a v kapli Nanebevzetí P. Marie.
Vděční Košířští farníci
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Úmrtí
V dubnu odešla z našeho společenství na věčnost v požehnaném věku 87 let
paní Libuše Mužíková.
Drobná, nenápadná, usměvavá žena, která s velkou radostí a láskou pěstovala svého koníčka pěší turistiku. A Pán života a smrti jí dopřál umřít na její poslední túře, při které utrpěla těžké zranění.
Doputovala až do konce a my věříme, že šťastně spočinula v náruči Boží.
Ať odpočívá v pokoji
R.I.P.

Sv. Jan I., papež a mučedník ‒ památka 18. května
Po zániku západořímské říše r. 476 byla Itálie připojena k východořímské (byzantské) říši.
Byzantský císař sídlil v Konstantinopoli a v Itálii ho zastupoval místodržitel (exarcha), který sídlil v Ravenně. Spojení Itálie s Konstantinopolí však nebylo trvalé. Koncem 5. století se stal pánem Itálie
ostrogótský král Theodoŕich Veliký a vládl v ní přes 30 let a sídlil v Ravenně. Germánské kmeny, které
tehdy procházely římskou říší, východní i západní, se větsinou držely křesťanství v jeho ariánské
formě. Ariánství neuznávalo božství Ježíše Krista. Také Theodorich byl arián. Respektoval ale v Itálii
katolické křesťany a dobře vycházel s římskými papeži.
Ke konci vlády Theodoricha byl r. 523 zvolen za papeže Jan, který
pocházel z Toskánska a jehož otec se jmenoval Constantius. O jeho osobě
a jeho krátkém pontifikátu víme málo. Zachovaly se pouze dva listy biskupům.
V Římě se staral o památky, dal obnovit některé kostely.
V této době (ke konci své vlády) byl Theodorich znepokojen rostoucí mocí
byzantského císaře. Stal se podezíravým a r. 524 nechal bez soudu popravit
pro obvinění ze spiknutí několik významných římských mužů. Mezi nimi byl
křesťanský filosof Boëthius a jeho tchán významný patricij Symmachus.
Theodorich se pokládal za ochránce ariánů, a to i mimo Itálii. To se obzvláště projevilo, když na
byzantský trůn nastoupil císař Justin I., který chtěl ve své říši potlačit arianismus. Odebral byzantským ariánům kostely a nutil je, aby se zřekli ariánského bludu. Theodorich se rozhodl zasáhnout.
Vojensky a politicky se nemohl postavit proti silnému císařovi. Proto se rozhodl vyjednávat s ním
prostřednictvím římského papeže, který byl Theodorichovi v jistém smyslu zavázán pro jeho dosavadní dobrý postoj k Církvi. V takové situaci musela být žádost krále Theodoricha, aby se zastal ariánů
u byzantského císaře krajně nepříjemná. Ale nemohl odmítnout. Proto se koncem roku 525 vydal do
Ravenny a odtud do Konstantinopole v čele delegace, ve které bylo několik senátorů a biskupů.
Císař Justin přijal papeže Jana s nejvyššími poctami. Byla to první návštěva římského biskupa
v Konstantinopoli a tak duchovenstvo i lid v něm pozdravovali nástupce prvního apoštola – sv. Petra.
Papež se zdržel v Konstantinopoli od vánoc r. 525 do velikonoc r. 526. Na velikonoce měl slavnostní
latinskou bohoslužbu v přítomnosti nejvyšších byzantských představitelů. Císař využil papežovy návštěvy k tomu, aby se od něho dal korunovat.
Cesta Jana I. do Konstantinopole byla úspěšná pro upevnění vztahů mezi západní a východní
Církví. Ale nedosáhla vyýsledků, jakých si přál ostrogótský král Theodorich. Císař zmírnil opatření
proti byzantským ariánům jen částečně. Papež mohl radit jen k mírnému a uváženému postupu. Jeho
postavení hlavy církve mu nedovolovalo, aby císaře povzbuzoval k podpoře bludného učení. Theodorich nebyl spokojený a dal to pocítit i papežovi. Když se Jan I. vrátil do Ravenny, král ho dal
uvěznit. Papež měl slabé zdraví a strádání v žaláři dlouho nevydržel. Zemřel 18. května 526. Ačkoli ho
přímo nezabili, začal ho lid pro okolnosti jeho smrti uctívat jako mučedníka.
Papež Jan I. byl nejdříve pochován v Ravenně, ale po čtyřech létech převezli jeho tělesné
pozůstatky do Říma, kde je uložili v chrámu sv. Petra.
Podle R Ondruš: Blízki Bohu i luďom, a pramenů z Internetu (Cath.Encycl.,Santiebeati,aj.)
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Sedmdesáté výročí posvěcení kostela sv.Jana Nepomuckého

přijel s košířskou farností slavit 28.4.2012 kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas
český. Liturgický průvod v čele se znamením naší víry, ukřižovaným
Kristem, přivítal kostel v záplavě téměř letního slunce. Průvod vešel do
kostela za zvuků varhan a trubky a otec kardinál spolu
s koncelebrujícími, správcem naší farnosti P.Lohelem Th.D. a P. Janem
Dlouhým ( který jako náš kdysi farník sloužil před 15 lety v kostele sv.
Jana Nepomuckého svou primiční mši svatou ), začali slavit slavnostní
bohoslužbu. Velká radost všech přítomných věřících! Po promluvě otce
kardinála na téma smlouvy s Bohem (podle příslušného biblického
čtení), pokračovala bohoslužba v obvyklém pořádku, tentokrát
obohacená o hudební vložky. Po skončení mše sv., předání kytice
a drobných dárků a závěrečném poděkování otce Lohela za vzácnou
návštěvu, přišla chvíle
osobního setkání s otcem
kardinálem ve farním sále. Naše farnice, jak je již
tradicí, připravily výborné pohoštění a vytvořily
pohodovou atmosféru pro tuto nevšední příležitost.
Patří jim co nejsrdečnější poděkování, stejně jako
i všem ostatním, kdo se přičinili o zdárný průběh oslavy
(úklid a výzdoba kostela, regenerace prostoru u varhan,
hudební doprovod liturgie, služba u oltáře).
Svému kostelu přejeme do dalších let stále tak živou,
obětavou, neustále se omlazující farní obec a tak
trpělivého, pečlivého a věrného strážce svěřeného stáda
jakého se mu dostává dnes, v den jeho krásného
výročí. Pamatujme v modlitbách na všechny jeho
stavitele, mecenáše, kněžské služebníky i Boží lid, který se scházel a modlil v jeho prostorách
i v dobách těžkých útlaků. Ať jeho věž stále připomíná čest a slávu Boží všem, blízkým i dalekým!

FOTOGRAFIE : Anna + Petr Křížovští
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OKÉNKO VÍRY
HŘÍCH
391. Co je předpokladem přijetí Božího milosrdenství?
Přijmout Boží milosrdenství od nás vyžaduje, abychom přiznali své viny a litovali svých hříchů. Sám
Bůh svým Slovem a svým Duchem odhaluje naše hříchy, dává nám dar pravdy ve svědomí a dar
naděje v odpuštění.
392. Co je to hřích?
Hřích je „slovo, skutek nebo touha proti věčnému zákonu” (sv. Augustin). Je to urážka Boha
neposlušností k jeho lásce. Zraňuje přirozenost člověka a narušuje lidskou solidaritu. Kristus svým
utrpením plně odhaluje závažnost hříchu a přemáhá jej svým milosrdenstvím.
393. Existují různé druhy hříchů?
Rozmanitost hříchů je veliká. Hříchy lze rozlišovat podle jejich předmětu nebo podle ctností či
přikázání, proti nimž se staví. Mohou se týkat přímo Boha, bližního nebo nás samých. Mohou se také
rozlišovat na hříchy myšlením, slovem, skutkem a opomenutím.
394. Jak se hřích rozlišuje podle závažnosti?
Podle závažnosti se hřích rozlišuje na smrtelný a všední.
395. Kdy se člověk dopouští smrtelného hříchu?
Člověk se dopouští smrtelného hříchu, když s plným vědomím a uváženým souhlasem koná skutek,
jehož předmětem je závažná látka. Smrtelný hřích ničí v člověku lásku, zbavuje ho posvěcující milosti
a vede k věčné smrti pekla, pokud se člověk neobrátí. Obvyklou cestou k odpuštění je svátost křtu
a svátost pokání.
396. Kdy se člověk dopouští všedního hříchu?
Všedního hříchu, jenž se podstatně liší od hříchu smrtelného, se člověk dopouští, když se proviňuje
v nepříliš závažné věci, nebo když jde o věc závažnou, ale bez plného vědomí či bez plného souhlasu.
Všední hřích neruší smlouvu s Bohem, ale oslabuje lásku; projevuje nezřízenou náklonnost
ke stvořeným věcem; je překážkou v pokroku duše při uskutečňování ctností a při konání mravního
dobra; zasluhuje časné očistné tresty.
397. Jak se v nás rozmáhá hřích?
Hřích strhává ke hříchu a jeho opakování plodí neřest.
398. Co jsou neřesti?
Neřesti jako pravý opak ctností jsou zvrácené návyky, které zatemňují svědomí a naklánějí k zlému.
Neřesti mohou být spojeny se sedmi hlavními hříchy: pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo,
nestřídmost, lenost.
399. Můžeme být odpovědni za hříchy, které spáchali jiní?
Jsme odpovědni za hříchy druhých, pokud při nich vlastní vinou spolupracujeme.
400. Co jsou struktury hříchu?
Jsou to společenské poměry a instituce odporující Božímu zákonu, jež jsou výrazem a důsledkem
osobních hříchů.
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