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SVĚTLO KŘÍŽE
Když jsem před lety navštívil jedno městečko v Jeseníkách, setkal jsem se tam s knězem, který
sloužil v tamější farnosti. Trpěl nemocí, která působila vážné pohybové problémy rukou. S velkým
vypětím zamykal dveře kostela. Ptal se mne, jak dlouho jsem v kněžské službě. Když jsem uvedl tehdy
několik let, které mám za sebou, řekl: „Tak to už byly jistě i nějaké kříže během této doby ”. Sám nesl
statečně svůj kříž a věděl dobře, že v životě každého člověka, nejen kněze, kříže přicházejí.
Křesťan má vnímat každý kříž ve spojení s Ukřižovaným Pánem. Podle apoštola Pavla, který
prvním křesťanům říká: „Nechci mezi vámi znát nic jiného než Krista ukřižovaného”. Tím dává najevo,
že nehledá vlastní slávu a pocty a že je připraven nést své kříže ve spojení s ukřižovaným Pánem.
Nehledá své pohodlí a snadný bezstarostný život. Ví o úzké cestě k pravému životu. Chce však také
svědčit o hluboké radosti, která vyvěrá z pokorného a trpělivého nesení kříže. Prožívá pravdivost
Kristových slov: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, ber na sebe svůj kříž a následuj mě”.
Všichni lidé jsou vystaveni určitý zkouškám. Jestliže tyto
kříže nemohou prožívat s Ukřižovaným Pánem, jsou velmi
ochuzeni. Mohou se jistě osvědčit i v heroickém postoji
k těžkostem, ale uniká jim hlubší smysl všech útrap. Kříž bez
Krista může probouzet pocit naprosté absurdity, neštěstí.
Je také velmi rozšířený omyl mnohých křesťanů, kteří
chtějí oddělit Krista a křesťanskou víru od kříže. Zpochybňují
anebo vylučují sebezápor, sebeovládání, sebepřemáhání jako
záležitost překonanou. Stávají se tak nepřáteli Kristova kříže. Svůj
život odmítají spoji s obětí. Podle slov současného papeže
Františka si život představují jako módní přehlídku.
Kristův kříž tedy není pro nás věřící křesťany pouhou
památkou, která připomíná kruté mučení, i když i tento prvek je
spojen se svátkem Povýšení sv. Kříže. Jeho původ nacházíme
v Jeruzalémě, kde se už v 5. století 14. září vystavovaly k veřejné
úctě věřících zbytky dřeva z Kristova kříže. Křesťanský Východ
začal pak v tento den slavit dnešní svátek; v 7. století se jeho
slavení rozšířilo i na Západ. Později se zároveň vzpomínalo také
na znovuzískání svatého kříže z Persie, kam byly jeho ostatky
odneseny jako válečná kořist. Císař Heraklius je v roce 628 přinesl zpět do Jeruzaléma. Dnes je část
Kristova kříže vystavena k úctě v boční kapli římské basiliky Santa Croce.
Nechme proto své srdce ponořit do tajemství Kristova kříže slovy svatého biskupa Ondřeje
Krétského, který rozjímá o kříži, jenž je slávou a vyvýšením Kristovým.
„Slavíme svátek kříže, který zahnal naše temnoty a vrátil nám světlo. Slavíme svátek kříže a spolu
s Ukřižovaným se nám dostává povýšení, takže pod námi zůstává země s našimi hříchy a získáváme
nebe. Tolik toho má v moci kříž, a kdo má kříž, má poklad. A právem jsem nazval po kladem to, co je
ze všech dobrých věcí vskutku a vpravdě nejkrásnější, neboť v kříži a skrze něj byla obnovena naše
spása, na něm veškerá naše spása spočívá.
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Bez kříže by totiž nebyl ukřižovaný Kristus, bez kříže by nebyl Život přibitý na dřevo. A kdyby Ži vot
nebyl přibitý na kříž, nevytryskly by z Kristova boku prameny nesmrtelnosti, krev a voda, smíření
světa, a dlužní úpis hříchu by nebyl zničen, nebyli bychom propuštěni na svobodu, neokoušeli bychom
z ovoce stromu života, neotevřel by se nám ráj. Bez kříže by nebyla přemožena smrt, peklo by nebylo
připraveno o moc nad námi.
Nuže, veliký a vzácný je kříž. Je veliký, protože veliké je množství dobra, které způsobil, tím větší,
čím více dobra přísluší Kristovým divům a jeho utrpení, a je vzácný, protože je znamením umučení
Božího Syna i znamením jeho vítězství: je znamením smrti, kterou na sebe na kříži za nás dobrovolně
vzal, a znamením vítězství, neboť jím byl sražen ďábel a přemožena smrt, brány pekelné byly
vyvráceny a celému světu byla přinesena spása.
Tento kříž sluje také Kristovou slávou a Kristovým povýšením. On je ten vytoužený kalich a dovršení
všech utrpení, která pro nás Kristus vytrpěl. Že kříž skutečně je slávou Kristovou, to slyšíme z jeho
vlastních úst: Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm; ano, hned ho oslaví. A také: Oslav
mě, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. A jinde: Otče, oslav své jméno. A ozval
se hlas z nebe: Oslavil jsem a ještě oslavím. Naznačoval tím slávu, která vzešla pak z kříže.
A že je kříž také Kristovým vyvýšením, to opět potvrzují jeho vlastní slova:
Až budu vyvýšen, potáhnu všechny k sobě. Vidíš tedy, že slávou a vyvýšením Kristovým je kříž”.
Můžeme tedy v duchu obejmout a políbit Kristův kříž a čerpat z něj sílu pro své vlastní kříže,
které se pak mohou proměnit v požehnání pro nás i pro druhé. Máme potom možnost podle slov sv.
apoštola Pavla doplňovat na svém těle a v celém svém životě to, co zbývá do plnosti Kristových útrap,
aby z toho měla užitek církev ve svých živých údech, které tvoří Kristovo tajemné tělo. Tak se pro nás
kříž stává cestou ke slávě.
P.L.
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22. neděle v mezidobí
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
První pátek v měsíci
Sv. Melichara Grodeckého kněze a mučedníka
23. neděle v mezidobí
Sv. Petra Klavera, kněze
Bl. Karla Spinoly, kněze mučedníka
Jména Panny Marie
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Svátek Povýšení svatého kříže
24. neděle v mezidobí
Památka sv. Ludmily, mučednice
Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
Sv. Januária, biskupa a mučedníka
Sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů,
mučedníků
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
25. neděle v mezidobí
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa – doporučený svátek
26. neděle v mezidobí
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
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Katecheze pro dospělé
V sobotu 21. září bude po večerní mši sv. ve farním sále u sv. Jana Nep. první katecheze na téma:
„Výklad evangelia podle sv. Jana”. Další katecheze na toto téma budou pokračovat během pátečních
setkání v domečku u kostela Nejsvětější Trojice a pravidelně první a třetí sobotu následujících měsíců
ve farním sále u sv. Jana Nep..

Katecheze pro děti
Během září se mohou rodiče dětí, které se budou vzdělávat ve víře, domluvit s P. Lohelem na
dalších katechezích. V minulých letech se osvědčily čtvrteční odpoledne. Bylo by dobré s tím předběžně počítat a podle toho přizpůsobit program dětí v této době. První hodina se předpokládá ve
čtvrtek 3. října. Nové děti školního věku jsou srdečně vítány.
Bohoslužby Na Klamovce
Další bohoslužby budou Na Klamovce od 2. září vždy v pondělí v 7.30 hod. Podle pokynů z arcibiskupství mají kněží zachovávat jeden volný den v týdnu včetně bohoslužeb. Tímto dnem bude od září
v košířské farnosti úterý.
Slavnost sv. Václava
Mše sv. z poutní slavnosti sv. Václava bude slavena v zimní svatováclavské kapli v sobotu 28. září
v 17.30 hod.
Schůze Farní rady
Schůze Farní rady se bude konat v pátek 13.9.2013 jako obvykle v „domečku” u kostela Nejsvětější
Trojice po skončení večerní bohoslužby (asi v 18,15).

Úmysly Apoštolátu modlitby na září
1. Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli
naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám. ( úmysl všeobecný)
2. Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím
proroky Kristovy lásky. (úmysl misiijní)
3. Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali, kde je zdroj
skutečné moudrosti a poznání. (úmysl našich biskupů)

Sv. Jeroným, kněz a učitel Církve – památka 30. září
Svatý Jeroným patří (vedle sv. Ambrože, sv. Augustina a sv. Řehoře Velikého) mezi čtyři velké
západní církevní Otce. Jeroným – plným jménem Sophronius Eusebius Hieronymus se narodil kolem r.
346 v dalmatském Stridonu (přesná poloha tohoto místa je dnes neznámá) zámožným křesťanským
rodičům. Dostalo se mu dobrého vzdělání. Okolo r. 360 přicestoval do Říma, tam pokračoval ve studiu
a byl r. 366 pokřtěn. Pak cestoval do Trevíru, kde byly proslulé školy, tam začal svá teo logická studia
a poznal mnišský život. Potom odešel do Akvileje a kolem r. 373 se vydal na cestu na Východ. Nejdříve
se usadil v Antiochii, kde poslouchal Apollinara z Laodiceje, předního exegetu té doby. V letech 374 až
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379 vedl Jeroným asketický život v poušti na hranicích Sýrie. Zdokonaloval se v řečtině a učil se
hebrejsky. V Antiochii byl pak asi r. 379 vysvěcen na kněze.
Brzy nato navštívil Konstantinopol a tam uzavřel přátelství se sv. Řehořem z Nazianzu. Seznámil
se také se spisy teologa Origena, z nichž řadu přeložil.
Kromě toho přeložil i Eusebiovu Kroniku, která byla
vlastně církevními dějinami do roku 325 a doplnil ji.
R. 382 odcestoval do Říma na synodu a pak zůstal
v Římě jako poradce papeže Damasa. Z papežova
pověření provedl revizi překladu Nového zákona. Napsal
tu i polemický spis Adversus Helvidium. Po smrti papeže
Damasa v r. 384 se jeho postavení v Římě zhoršilo. Pro
svou kritiku světského způsobu života některých kleriků
si udělal mnoho nepřátel a v r. 385 z Říma odešel.
Po delším putování po Egyptě a Sýrii se usadil ve
Svaté zemi, v jeskyni u Betléma. Tam za ním přišla
Římanka Paula, která mu poskytla peníze, za které dal
postavit tři kláštery, mužský, ženský a pro poutníky. V Betlémě prožil posledních 30 let svého života.
Tam napsal nebo dokončil většinu svých biblických prací, napsal mnoho listů (zachovalo se např. 19
listů sv. Augustinovi) a řadu polemických spisů. Při tom se nepřestal zajímat o život a nauku Církve.
Sv. Jeroným zemřel 30. září r. 419 nebo 420. Pochovali ho v betlémské jeskyni, v které tak
dlouho žil. Ve 13. století byly jeho ostatky převezeny do Říma a jsou uloženy v římské bazilice Santa
Maria Maggiore.
Význam sv. Jeronýma je v jeho velkém literárním díle. V r. 1295 byl papežem Bonifácem VIII.
prohlášen Učitelem církve.
V r. 2007 promluvil o sv. Jeronýmovi při generální audienci papež Benedikt XVI. Z jeho projevu
vyjímáme:
„S přihlédnutím k hebrejskému originálu a řečtině Septuaginty, klasickému řeckému znění Starého
zákona, sahajícímu do předkřesťanské doby, i k předcházejícím latinským verzím mohl Jeroným spolu
s dalšími spolupracovníky nabídnout překlad lepší, kterým je tzv. 'Vulgáta' čili 'oficiální' text latinské
Církve, který byl za takový uznán Tridentským koncilem a který i po nedávné revizi zůstal 'oficiálním'
textem latinské Církve.
„Co se můžeme od svatého Jeronýma naučit my? Mám za to, že především toto: Milovat Slovo Boží
v Písmu Svatém. Svatý Jeroným říká: 'Neznalost Písma znamená neznalost Krista'. Proto je důležité,
aby každý křesťan žil v kontaktu a osobním dialogu se Slovem Božím, darovaným nám v Písmu
svatém.”
„Skončím proto slovem svatého Jeronýma svatému Pavlínu z Noly. Velký exegeta v něm vyjadřuje
právě tuto skutečnost, tedy že ve Slově Božím se nám dostává věčnosti, věčného života. Svatý
Jeroným říká: 'Snažme se naučit na zemi oněm pravdám, jejichž obsah přetrvá i v nebi, na věčnosti'
(Ep. 53,10).”
Podle R.Ondruše:Blízki Bohu i luďom a pramenů z Internetu (Cath.Encycl.,RaVat a j.)

MP

Zprávy z farnosti
Jubileum
V červenci oslavila krásných, ale v jejím případě naprosto neuvěřitelných 90 let života naše bývalá farnice paní Marie Říhová-Šafránková. Spolu se svou maminkou byla od dětství pravidelnou
návštěvnicí kostela sv. Jana Nepomuckého. I když se později přestěhovala, zůstala i se svým manželem věrnou v doprovázení P. Vernera i v jeho penzijním životě ve Vyšehradské kanovnické kapitule až
do jeho smrti. Paní Říhová se dodnes zúčastňuje bohoslužeb v kapli na Klamovce, v kostele sv. Jana
Nep. Slaví všechny velké svátky a farní události spolu se „svými košířskými farníky a jejich duchovním
otcem” jak sama často říká. Obdivujeme její duševní a fyzickou svěžest a přejeme jí stálé zdraví,
pomoc Boží a ochranu její patronky Panny Marie.
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Vážení a milý farníci,
jak jistě mnozí z Vás zaznamenali, letošní rok je v údržbě kostelů věnován
spíše „menším” věcem.
Kostel Nejsvětější Trojice:
a) provedené práce
- výměna komínu od plynového kotle, který byl v dezolátním stavu
- výmalba a vyspravení spár v sakristii
- rekonstrukce betonového stupínku u hlavních dveří kostela
- oprava hlavních dveří kostela

b) plánované práce
- výměna bočních dveří do kostela
- oprava schůdků na kazatelnu.

nový komín

Kostel sv. Jana Nepomuckého
a) provedené práce
- vysekání náletů na stráni pod kostelem
- údržba vstupních dveří (obroušení, natření)
b) plánované práce
- oprava rámů oken event. výměna skel v sakristii, kuchyňce
a farním sále
- nezbytná údržba varhan
původní stav dveří u Nejsv. Trojice

Přestože jednotlivé částky nejsou v řádech statisíců, celek spolehlivě vyčerpá rezervy farnosti. Z toho
důvodu bude v říjnu uspořádána mimořádná sbírka.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili a pomohli, případně ještě pomůžou.
Za farní radu Ing Vítek Bobysud

Z prázdninových cest našich farníků
Týdenní výlet nejen mládeže do Janova u Hřenska
1.den – sobota
Do chaty jsme dorazili šťastně. Celkem se nás vypravili tři auta. Bobík s Jardou a s Vaškem, Petr
s Ančou, Terkou a s malým Toníkem a já se svým taťkou, s Liduškou a s Vašíkem. Cestou jsme si
nakoupili v Děčíně a zastavili se u pumpy. V chatě jsme si trošku vybalili. Protože bylo ještě horko,
chvíli jsme seděli venku na zahradě a s Terkou a Lídou trhali maliny, byly moc dobré. S Ančou jsme se
šli podívat k rybníku. Děti šly spát kolem 10. hodiny, za to kluci kolem 3. hodiny ranní.
2.den - neděle
Ráno jsme se vypravili do kostela v Růžové.
Po mši jsme vyrazili k mlýnu. Pod mlýnem jsme
zaparkovali auta. Po shlédnutí starého mlýna, ze
kterého je dnes penzion, jsme se odebrali do
hospody ve Stříbrné Skalici, hospoda se
jmenovala „Zelená hospoda”. Po obědě jsme
navštívili muzeum opevnění a po té jsme odjeli
na venkovní koupaliště u hotelu Bellevue.
Koupání bylo super. Ve vodě jsme si to všichni
pěkně užili. Po koupání jsme odejeli zpět do
chaty, kde jsme si dali večeři. Po večeři jsme
hráli hru Metro a dívali se na Tour de France.
Potom šly děti spát, starší o něco později.
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3.den – pondělí
Ráno jsme si zabalili věci na celý den a odjeli auty do Hřenska. Z Hřenska jsme došli k soutěskám (tichá Edmundova a druhá Divoká soutěska). Pluli jsme lodí po řece Kamenici. Některé skály
nám připomínaly zvířátka a pod. Nachází se zde nejdelší had na světě, je dlouhý 2,5 km. Když jsme
dopluli ke konci první soutěsky, šli jsme 1,5 km ke druhé soutěsce. Zpátky jsme se vraceli stejnou
cestou. Z Hřenska jsme jeli do Mýdlárny Rubens v Růžové. Jejich mýdla jsou bez chemikálií, mohli
jsme si přivonět. Do chaty jsme se vrátili poměrně brzo a tak jsme si udělali buřty na ohni. Večer byl
krásný úplněk.
4.den – úterý
Dnes jsme šli na celodenní výlet – 10 km. Šli jsme přes Dolský mlýn, kde se natáčela pohádka
Pyšná princezna. Cíl naší cesty byl pastevecký vrch. Po zdolání tohoto vrchu jsme si dali v hospodě
zmrzlinu a točenou kofolu. Ještě jsme stihli jít na koupaliště (na to samé, jako minule). Večer jsme si
udělali smaženici z hub, kter jsme cestou našli. Kdo nechtěl smaženici, dal si lečo.
5.den – středa
Ráno po snídani jsme vyrazili na Pravčickou
bránu. Auta jsme zaparkovali na parkovišti
u Hřenska – Mezní louky. Pak jsme pokračovali
4,5 km. Výstup byl velice namahavý, ale určitě
stal za to. Před Pravčicko bránou jsme udělali
společné foto. Taťka se strejdou a s Vítkem šli
napřed dolů ke Třem pramenům, aby stihli
autobus, který je vyvezl na Mezní louku, kde
jsme měli zaparkovaná auta. My jsme došli dolů
a čekali na auta, abychom mohli jet do Německa.
V Bad Schandau byla stará pekárna, kde jsme
mohli ochutnat čerstvý chleba a i nějaký ten
bochníček koupit. Byl hrozně drahý. Potom jsme
jeli kousek dál na zámek. Nějaký Hoff....... Byly tam vystavené věci na mučení. A k večeři jsme si dali
tortily.
6.den – čtvrtek
Dnes bylo o něco více zataženo než před tím a tak jsme se vypravili do města Děčína. V Děčíně
jsme navštívili ZOO. Potom jsme se šli podívat do vodního světa. Nebyly zde jen ryby, ale i hadi,
leguáni a pavouci. Pak jsme šli do zámku. Táta, strejda, Lída a já jsme šli prohlídku s Černým rytířem
– Zikmundem. Nebylo to tolik o historii, ale děti zde plnily různé úkoly, luštily záhady atd. Takové
prohlídky zámku dělá ještě devět zámků či hradů.Úkolem bylo rozluštit tajenku a získat samolepku
s klíčem, který jsme si pak nalepili do cestovního pasu, který jsme dostali u pokladny. Když se nasbírá
7 klíčů, otevře se Vám 13. komnata na kterémkoliv zámku, kde jste byli. Když nasbíráte 10 klíčů,
dostanete u pokladny malý dárek. Po té jsme jeli ještě do Tesca něco koupit a pak jsme šli na večeři
do restaurace.
7.den – pátek
Dnes jsme byli skoro celý den v bazénu. Vítek s Vaškem a s Járou šli na Mariánskou vyhlídku.
Ostatní šli ke starému mlýnu = 1,5 km. Bylo hrozný horko. V lese jsme se naobědvali a pak jsme šli
stejnou cestou zpátky. Až jsme se vrátili, šli jsme rovnou do bazénu. Kluci se vrátili kolem 17. hodiny.
Večer jsme opékali buřty.
8.den – sobota
Dnes jsme odjížděli domů. Z chaty jsme měli odejít kolem 10. hodiny, za to jsme vypadli až v 11
hodin. Kluci pořád vyspávali. Potom jsme odjeli na parkoviště pod Děčínským Sněžníkem. Šli jsme 2
km do kopce na vyhlídku, kde jsme dostali za odměnu zmrzlinu. Pak jsme šli dolů, kde jsme si dali
oběd a po té se rozjeli do svých domovů.
Zapsala Klárka Zborníková
Red. pozn.: Děkujeme Klárce Zborníkové za skvělý palubní deník! Doufáme, že se z ní brzy stane pravidelná
přispěvatelka KFL.
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Následující červnové vodní cestování podnikli naši farníci- skauti ze střediska MAWADANI
( páni inženýři Kája Pávek – Dědek a Váša Dráb – Pampy).
Chtěl bych se s vámi podělit o své zážitky při sjíždění alpské řeky Salzy, co se mi přihodilo a co
mi také došlo. Především bych rád vysvětlil dva klíčové výrazy:
"udělat se" znamená nechtěně se převrhnout, zvlášť když jste si to sami způsobili. Převrhnout, pře vrátit, zvrhnout to tak pěkně nevystihuje.
"šmajzka" je lano podané nebo hozené za účelem pomoci - táhnout loď, vytáhnout ztroskotance provaz, lano to tak přesně nevystihuje.
Tak tedy příběh:
Našel jsem lákavou nabídku spolehlivé cestovní kanceláře, která nabízela víkendové splutí alp ské
řeky Salzy. Potěšila mě poznámka, že je to vhodné i pro začátečníky, které naučí i pádlovat. Pro tože
pádlovat už dávno umím, tak jsem neodolal. Klidná, tichá říčka vinoucí se mezi romantickou kra jinou,
doplněno zvoněním zvonců kraviček typu Milka, případně jódlováním horalů.
Jenže skutečnost byla úplně jiná - divoká řeka proplétající se mezi balvany, s peřejemi občas
přerušovanými obyčejným, ale velmi rychlým proudem. Na kanoi jsem jel s mým kamarádem
Václavem - Pampym, který jak se ukázalo, sehrál klíčovou roli v tomto bizarním příběhu.
Hned na začátku plavby jsme najeli bokem na velký balvan, který nás překlopil do ledové vody.
Těžko se popisují pocity zlosti nad vlastní neschopností, které se mísí se snahou neotlouct se o ka meny a pokusy nadechnout se a přestat se divit vlastní bezmoci. Díky přilbě a plavací vestě jsme se
uchránili nejhoršího. Naštěstí přispěchali zachránci, hodili nám šmajzku a vytáhli do bezpečí. Podobný
kousek jsem zopakoval, ale tentokrát samostatně. Pampy s překvapením koukal na plavoucí přilbu
doplněnou mým tělem. Záchrana přišla opět hozenou šmajzkou.
Další trápení bylo způsobeno tím, že díky mému umělému kolenu jsem nebyl schopen zastrčit
nohy pod řemeny, které umožňovaly pevné držení v lodi. Jedna vlna mě shodila z kluzké lavičky na
záda do lodi a já tak ležel jako brouk s nožičkama nahoře, neschopný se zvednout. Kamarád zajel ke
břehu, vlezl do vody a nazvednul mě jako pytel brambor. Tak jsme skončili první den.
Druhý den jsem odmítnul znova plout, už proto, že moje udělávky by nemusely dopadnout
dobře. S knížkou Maxe Kašparů jsem vyrazil pěšky vzhůru, blíž k horám. Chůze lesem mi dala možnost
se trochu zamyslet nad paralelou splouvání řeky se splouváním života. Mockrát jsem udělal co jsem
vlastně nechtěl a co mělo velmi neblahé následky nejen pro mě. Dokonce opakovaně. Vždycky se ale
našel někdo, kdo mi hodil šmajzku a zachránil mě (až do dalšího udělání). Ty návraty byly bolestivější
a náročnější než na té Salze.
Mezi těmi, kteří mi podali šmajzku, byli často moji skautští bratři, ať už příkladem, nebo i slovem. Někdy i pěkně drsným, ale vždy účinným.
Moc bych přál mým mladým skautským přátelům, aby měli v životě tutéž šanci. Adrenalinové zážitky na řece jsou proti životu sranda.
Dědek Kája (v červnu 2013)
Dodatek:
28.6.2013 proběhla tiskem zpráva, že při sjíždění rakouské řeky Salzy utonula česká studentka.

OKÉNKO VÍRY
Šesté přikázání: NESESMILNÍŠ
487. Jaký úkol má lidská osoba vůči vlastní pohlavní identitě?
Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, oba se stejnou osobní důstojností, a vložil do jejich přirozenosti
povolání k lásce a společenství. Každý člověk má přijmout vlastní pohlavní identitu, uznat její
důležitost pro celou osobu, specifičnost a vzájemné doplňování.
488. Co je čistota?
Čistota je pozitivní začlenění sexuality v lidské osobě. Sexualita se stává opravdu lidskou, když je
spravedlivě zapojena do vztahu mezi osobami. Čistota je mravní ctnost, Boží dar, milost a plod Ducha
Svatého.
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489. Co zahrnuje ctnost čistoty?
Čistota zahrnuje schopnost sebeovládání, jako výraz lidské svobody zaměřené na darování sebe sama.
Vyžaduje celistvou a trvalou výchovu, která se provádí postupně v jednotlivých údobích růstu.
490. Jaké prostředky napomáhají žít v čistotě?
K dispozici je mnoho prostředků: Boží milost, pomoc svátosti, modlitba, sebepoznání, cvičení
v odříkání přizpůsobené různým situacím a uskutečňování mravních ctností, zvláště ctnosti mírnosti,
která směřuje k tomu, aby rozum ovládal vášně.
491. Jakými způsoby jsou všichni povoláni k životu v čistotě?
Všichni jsou podle vzoru Kristovy čistoty povoláni vést život v čistotě podle vlastního životního stavu:
někteří v panenství nebo zasvěceném celibátu, jež představují vynikající způsob, jak se oddat snadněji
nerozděleným srdcem Bohu; jiní, jsou-li ženatí nebo vdané, uskutečňují manželskou čistotu, nejsou-li
ženatí nebo vdané, žijí čistotu ve zdrženlivosti.
492. Jaké jsou hlavní hříchy proti čistotě?
Hříchy , které těžce odporují čistotě, každý podle povahy vlastního předmětu, jsou cizoložství,
sebeukájení (masturbace), smilstvo, pornografie, prostituce, znásilnění a homosexuální praktiky. Tyto
hříchy jsou projevem neřesti chlípnosti. Jsou-li spáchány na nezletilých, jsou ještě těžším útokem proti
jejich tělesné a mravní integritě.
493. Proč šesté přikázání, ačkoli říká „nesesmilníš”, zakazuje všechny hříchy proti čistotě?
Ačkoli v biblickém textu Desatera stojí „nezcizoložíš” (Ex 20,14), tradice církve se řídí celkem mravního
učení Starého a Nového zákona a šesté přikázání je pro ni souhrnem zakazujícím všechny hříchy proti
čistotě.
494. Jaký je úkol občanských orgánů ve věci čistoty?
Povinností občanských orgánů je podporovat respektování důstojnosti osoby. Proto mají přispívat
k vytváření prostředí příznivého čistotě: i tím, že příslušnými zákony zabrání šíření některých výše
uvedených těžkých provinění proti čistotě, především proto, aby chránili nezletilé a nejslabší členy
společnosti.

Bohoslužby v košířské farnosti:
Slavení eucharistie
neděle
9.00 sv. Jan Nepomucký
11.00 Nejsvětější Trojice
pondělí

7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce

středa

17.30 Nejsvětější Trojice (s modlitbou večerních chval)

čtvrtek

17.30 sv. Jan Nepomucký (s modlitbou večerních chval
a následnou adorací Nejsv. Svátostí Oltářní)

pátek

17.30 Nejsvětější Trojice (s následnou adorací Nejsv.Svátosti Oltářní)

sobota

17.30 sv. Jan Nepomucký

Od středy do soboty je pravidelná modlitba posvátného růžence přede mší sv.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy 15 minut přede mší sv. nebo podle dohody
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