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ČERVEN
TU ES PETRUS
Zavítáme-li na jedno z nádvoří Pražského hradu, naskytne se nám pohled na jednu z budov,
která je okrášlena latinským textem: „Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam
meam...
(„Ty jsi Skála a na té skále založím svou církev) Mt 16,18.
Jde o jeden z příslibů prvenství – primátu apoštola Petra. Jako další příslib je výrok Pána Ježíše
před utrpením: „Šimone, Šimone, hle satan si vás vyžádal,
aby vás protříbil jako pšenici; ale já jsem se za tebe modlil,
aby tvá víra neselhala. Ty tedy, až se obrátíš, posiluj své
bratry.” (Lk 22, 31-32) Po příslibech následovalo udělení
tohoto primátu po Kristově vzkříšení při setkání s apoštoly
u jezera v pokynu „Pas, mé ovce...pas mé beránky...(Jan
21,15-17)
Nesmíme však opomenout jedinečnou událost, kterou
popisuje evangelista Jan. Tehdy šlo o první setkání Pána
Ježíše se Šimonem, bratrem Ondřeje, kdy „Ježíš na něj
pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat
Kéfas, to je v překladu Petr (Skála)“ (Jan 1,42).
Ježíš obvykle neměnil jména svých učedníků. Pomineme-li
přízvisko „synové hromu”, kterým v jedné zcela určité situaci
označil Zebedeovy syny (srov. Mk 3, 17), ale později
ho už nepoužil, nikdy nepřiřkl žádnému ze svých učedníků
nové jméno. Učinil tak pouze v případě Šimona, když
ho nazval Kéfas. Toto jméno zní v řečtině Petros, v latině
Petrus. Překládá se, protože se nejedná o pouhé jméno;
je „pověřením“, které Petr tímto způsobem od Pána obdržel.
Nové jméno Petros se pak v evangeliích vícekrát opakuje a
nakonec nahradí původní jméno Šimon.
Na Kristovu vůli svěřit Petrovi zvláštní postavení ve sboru apoštolů odkazuje celá řada míst;
v Kafarnaum jde Mistr do Petrova domu, aby zde přenocoval (Mk 1,29); když se na něj tlačí dav
na břehu Genezaretského jezera, vybírá Ježíš mezi dvěma připoutanými loďkami právě Šimonovu
(Lk 5,3); když Ježíš za zvláštních okolností vybírá do svého doprovodu jen tři učedníky, je Petr v této
skupině vždy zmiňován jako první; je tomu tak při vzkříšení Jairovy dcery (srov. Mk 5,37; Lk 8,51),
při Proměnění (srov. Mk 9,2) a konečně při agónii v Getsemanské zahradě (srov. Mk 14,33) . A dále:
na Petra se obracejí výběrčí daní v Chrámu a Mistr platí pouze za sebe a za něho (srov. Mt 17,24-27);
při Poslední večeři myje Ježíš nohy Petrovi jako prvnímu (srov. Jan 13,6) a pouze za něj se modlí, aby
jeho víra neselhala a mohl v ní pak upevňovat ostatní učedníky (srov. Lk 22,30-31).
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Toto zvláštní postavení si uvědomuje i sám Petr; právě on často mluví jménem ostatních, žádá
o vysvětlení složitých podobenství (Mt 15,15), přesného smyslu některého z přikázání (Mt 18,21) nebo
formálního příslibu odměny (Mt 19,27). Často je to on, kdo vystupuje jménem všech, aby vyřešil
některé obtížné situace. Tak například když se Ježíš, zarmoucený nad nepochopením zástupů
po promluvě o „chlebu života”, ptá: „I vy chcete odejít?”, Petrova odpověď je rezolutní: „Pane,
ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života” (srov. Jan 6,67-69). Stejně rozhodné je vyznání víry,
které činí – opět jménem všech Dvanácti – nedaleko Cesareje Filipovy. Na Ježíšův dotaz: „A za koho
mě pokládáte vy?”, Petr odpovídá: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha” (Mt 16,15-16). Ježíš tehdy místo
odpovědi pronáší slavnostní prohlášení, které jednou provždy definuje Petrovu roli v církvi: „A já ti
říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev... tobě dám klíče od nebeského království,
co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi” (Mt 16,1819).
Zde Pán používá několik metafor, které se vztahují na Petrův úřad. Petr bude „skalnatým
základem”, na kterém spočine stavba církve. Jinými slovy: „Svěřím ti úřad, který bude v podobném
poměru k církvi, v němž je základ k domu, úřad tedy v církvi jedinečný a nutný a po všechny časy
trvající zároveň s církví, takže nepřestane po celou dobu, ve které bude církev existovat, jako nemůže
být z domu odstraněn základ, dokud dům stojí. Nepřestane tedy tento tvůj úřad tvojí smrtí, ale přejde
na tvé nástupce. A nebude to pouze úřad čestný, ale též spojený s pravomocí, neboť tobě dám klíče
od nebeského království. Touto další metaforou naznačuje nejvyšší správu ve své církvi, totiž v úřadu
učitelském, kněžském a královském. Klíče jsou zde znamením moci. Komu byly klíče odevzdány,
je pánem v domě, v bytě, v kanceláři atd. Petr má těmito klíči otevírat a zavírat nebeské království, jak
bude pro každého považovat za spravedlivé. Obrazné výrazy „svazovat a rozvazovat” znamenají výkon
nejvyšší moci, přijímat do církve nebo z ní vylučovat, prohlašovat něco za dovolené nebo nedovolené.
Jakoby Pán Ježíš říkal: „Cokoli tedy ustanovíš nebo zrušíš jako nejvyšší učitel ve výkladu nebo
vyhlášení zjevených článků víry a mravů, nebo jako nejvyšší kněz v udílení svátostí a výkonu
posvátných obřadů, nebo jako nejvyšší pastýř či král v církevní kázni, bude platit a zavazovat
ve svědomí tak, jako by to ustanovil sám Bůh na nebi.“ Tak je velmi názornými obrazy popsáno to,
co pozdější teologická reflexe označí termínem „primát jurisdikce”.
Obraz pekelných bran označuje část místo celku – pekla. Vyjadřuje příslib spojený s jistotou,
že žádná moc, ani pekelná, nebude schopna tento Bohem ustanovený úřad zničit.
S výsadním postavením, které chtěl Ježíš Petrovi svěřit, se setkáváme také po zmrtvýchvstání:
Ježíš pověřuje ženy, aby podaly zprávu výslovně Petrovi, odděleně od dalších apoštolů (srov. Mk 16,7);
za Petrem a Janem běží Marie Magdaléna, aby je informovala, že kámen od hrobu byl odvalen (srov.
Jan 20,2), a Jan dá Petrovi přednost, když spolu dorazí před prázdný hrob (srov. Jan 20,4-6); Petr bude také jako první z apoštolů svědkem zjevení Zmrtvýchvstalého (srov. Lk 24,34; 1 Kor 15,5).
Při udělení primátu apoštolu Petrovi u Genesaretského jezera je trojí otázka „miluješ mě?”
vážným a po všechny další časy zkušebním testem papežské služby. První z apoštolů má vynikat nejen
vírou, ale také láskou k ovcím, které patří Kristu: „Pas mé ovce” (Jan 21, 15-18).
Na Petrovi tedy leží zodpovědnost zajišťovat prostřednictvím Kristovy lásky společenství
s Bohem. Tato láska má proměňovat náš každodenní život. Láska má být ve spojení s jakoukoliv autoritou. Nejen papež a ostatní biskupové, kněží a jáhnové, ale i rodiče, vychovatelé, učitelé, vedoucí
různých institucí jsou svou křesťanskou totožností vázáni k tomuto základnímu propojení. Svátek
apoštolů Petra a Pavla v závěru tohoto měsíce nám připomíná všechny tyto důležité souvislosti.
Použitá literatura:
A. Podlaha: Výklad katechismu, Praha 1900.
Benedikt XVI. : O počátcích církve, Kostelní Vydří 2008
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P. L.

červen 2018
1.

pátek

2. sobota
3. neděle
5. úterý
6. středa
8. pátek
9. sobota
10. neděle
11. pondělí
13. středa
15. pátek
17. neděle
19. úterý
21. čtvrtek
22. pátek
24.
27.
28.
29.
30.

neděle
středa
čtvrtek
pátek
sobota

Památka sv. Justina, mučedníka
První pátek v měsíci
Sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Slavnost sv. Norberta, biskupa a zakladatele řádu premonstrátů
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
10. neděle v mezidobí
Památka sv. Barnabáše, apoštola
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Sv. Víta, mučedníka
11. neděle v mezidobí
Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sv. Paulína Nolánského, biskupa
Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ – doporučený svátek
Svatých prvomučedníků římských

Biblické katecheze
Biblické katecheze budou pokračovat v sobotu 2. a 16. června po večerních bohoslužbách
ve farním sále u sv. Jana Nep.
První sv. přijímání
V neděli 3. června o Slavnosti Těla a Krve Páně přistoupí k prvnímu sv. přijímání Nela
Zavřelová, Carolina Mullis, Tereza Weisser, Karolína Weisser a Salome Peterková.
Setkání farní rady (VPKK)
Setkání farní rady (VPKK) se uskuteční v pátek 8. června.
Farní táborák
Farní táborák na závěr školního roku bude po děkovné mši sv. ve čtvrtek 21. června
v 17.30 hod.
Noc kostelů
Uskutečnil se již 10. ročník Noci kostelů. Košířská farnost se účastní od roku 2012.
Návštěvníci měli možnost i tentokrát zavítat do všech našich kostelů.
Děkuji obětavcům za jejich ochotu. Ať už zajišťují komentovanou prohlídku nebo jen hlídají prostor
kostela. Letos nás nebylo moc. A i proto není možné organizovat zajímavější program.
Děkuji i spolku Malostranský hřbitov v čele s paní Alenou Lehnerovou , který se k nám na Noc kostelů
přidává a dobrovolníci provádějí po Malostranském hřbitově.
Václav Dráb
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Apoštolát modlitby
Celosvětová síť modlitby s papežem

Úmysly na červen
Papežův úmysl k současné konkrétní situaci:
Bude oznámen sv. Otcem první červnovou neděli.
Všeobecný úmysl
Sociální sítě
Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.
Národní úmysl
Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90/).

Třicáté výročí kněžského svěcení

P. Lohelia ThD., O.Praem.

1988

2018

V červnu
letošního
roku
(25.6.) uplyne 30 let od doby kdy náš duchovní správce přijal z rukou pražského arcibiskupa Františka
kardinála Tomáška v katedrále sv. Víta svátost kněžství. Svou první mši svatou slavil ve své tehdejší
farnosti v kostele sv. Norberta v Praze - Střešovicích 28. 6. 1988.
Prvních 7 „učňovských let“ své kněžské služby strávil v Mladé Boleslavi a Jihlavě, kde premonstrátský řád spravuje několik farností. V r. 1995 pak byl již jako zkušený kněz pověřen vedením naší
košířské farnosti a jejích kostelů. Vystřídal tak na odpočinek odcházejícího P. F. Vernera, který farnost
vedl dlouhých 40 let. Při náročné práci, která spočívala nejen v poskytování duchovních služeb, ale i
správě a údržbě budov tří hlavních košířských kostelů – zde je nutno zmínit především kompletní
restauraci kaple Nanebevzetí P. Marie a obnovení pravidelných bohoslužeb v této kapli – stačil ještě
nadaný P. Lohelius získat v postgraduálním studiu na Katolické teologické fakultě UK v r. 1999 doktorát
teologie. Na pozvánce na slavnostní ceremonii v Karolinu UK uvedl své životní motto, kterým se
dodnes řídí:
„Nikdy ani slovo nečti pouze proto, aby ses zdál učenějším nebo moudřejším. Přičiň se, abys
odumřel hříchům, a to ti více prospěje než všechna znalost různých těžkých otázek.” (Tomáš
Kempenský: Následování Krista).
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Proto také umí P. Lohelius vycházet se všemi farníky - sklánět se k dětem, imponovat mladým
(je velký sportovec – zejména fotbalista), promlouvat s dospělými, vzdělanými i těmi méně vzdělanými, mít porozumění a soucit s nemocnými a staršími farníky. Slouží všem bez rozdílu věku a
společenského zařazení. Trpělivě a s úsměvem zprostředkuje svěřenému stádu Boží přítomnost a
odpuštění. Jeho velkým koníčkem je hudba – klasická duchovní i ta žánrově odlišná, rocková. V obou
aktivně působí: v té první zpěvem ve sboru, v té druhé hrou na kytaru.
Velmi si svého duchovního vůdce P. Lohelia vážíme, za všechny jeho služby mu ze srdce děkujeme a do další činnosti mu vyprošujeme pevné zdraví, trpělivost a porozumění pro všechny naše
nedostatečnosti. Ať je nadále s námi a my s ním jako pevné křesťanské společenství !

Jeho vděční

Košířští farníci

Zápis ze schůze farní rady (VPKK) dne 11.5.2018
Přítomní: V. Bobysud, E. Horáková, S. Hojek, P. Lohelius
1/ Oprava a revize plynovodního potrubí vč. revizní zprávy v kostele Nejsvětější Trojice v hodnotě
34 243,- Kč. Totéž v kostele sv. Jana Nep. v hodnotě 18 755,- Kč.
2/ Pokračuje příprava na generální opravu památkových varhan v kostele Nejsvětější Trojice.
Magistrát hl. m. Prahy odsouhlasil dotaci 350 tisíc. Arcibiskupství pražské věnuje 100 tisíc
ze svépomocného fondu, do kterého každoročně farnost přispívá spolu s ostatními farnostmi pražské
arcidiecéze. Několik desítek tisíc je povinna doplatit naše farnost.
3/ Akutní oprava střechy na kostele Nejsvětější Trojice v severní části v rozpočtu 29 tisíc. Realizace
v září 2018.
4/ Noc kostelů – 25. května. Program ve všech košířských kostelích koordinuje V. Dráb.
5/ Farní autobusová pouť na Karlovarsko 26.5. - P. Lohelius zajistí v Chebu mši sv. a oběd, na dalších
místech přístup do kostelů. V. Bobysud prozkoumá trasu osobní návštěvou stanovených míst.
6/ Farní táborák na závěr školního roku a děkovná mše sv. - čtvrtek 21. června od 17,30 hod. v kostele
sv. Jana Nep. Jsou tradičně zváni všichni farníci.
7/ Poděkování a blahopřání panu varhaníkovi Janu Plíškovi v neděli 13. května a na poutní svatojánské
slavnosti 16. května.
8/ P. Lohelius presentoval smlouvu o svěření římskokatolické farnosti do duchovní správy Královské
kanonie premonstrátů na Strahově uzavřenou 26.4.2018 mezi Arcibiskupstvím pražským a Královskou
kanonií premonstrátů na Strahově.
9/ Úprava skalky a stráně před kostelem sv. Jana Nep.
Sponzorský dar 20 tisíc bude věnován na úpravu stráně. Skalka bude zachována. Odstranění
plevele zajistí P. Lohelius. K postupné realizaci budou pozváni mladší farníci
10/ Poplašný systém v kostele sv. Jana Nep. bude částečně dotován z fondů zaměřených na tuto
oblast. O tuto dotaci požádá firma, která toto zařízení již instalovala.

Zapsal : P. Lohelius
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
KŘTINY
V sobotu 6. května 2018 přijala při slavné mši sv. svátost křtu Maruška Zafková (naroz.
24.3.2018). Kromě rodičů, dvou malých sestřiček, kmotrů a řady příbuzných bylo přítomno mnoho
dalších mladých rodin s malými dětmi – košířský kostel sv. Jana Nepomuckého byl jimi zcela zaplněn.
Po slavnostní liturgii následovalo při vlahém jarním podvečeru setkání dospělých i dětí při bohatém
agapé. Bylo velmi potěšující vidět tolik mladých i nejmenších křesťanů v družném neformálním společenství. Je to velká naděje pro život naší církve

Malé Marušce, jejím dvěma sestřičkám a oběma rodičům
přejeme zdravý a plný život v lůnu naší církve, pod ochranou
Boží a Panny Marie, křestní patronky novokřtěnky Marušky.
P.S. Od manželů Zafkových došlo poděkování:
„Děkujeme všem za vytvoření krásného společenství
u příležitosti udělení svátosti křtu naší Marušce,
za podporu a modlitby“.

Zafkovi.

ODCHÁZENÍ
V červnu dochází v naší farnosti k exodu několika dlouholetých pracovníků, kteří věnovali své síly
v různých farních funkcích k práci pro čest a slávu Boží!
V neděli 13. 5. 2018 jsme se rozloučili s naším panem varhaníkem Janem Plíškem a jeho
manželkou Evou. Po děkovné mši sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého a předání dárku zahřměl kostel
potleskem ve stoje – poděkování in fortissimo! Další děkování s kyticí a pohoštěním se odehrálo
ve farním sále po večerní poutní mši sv. s uctěním ostatků sv. Jana Nep. 16. 5. 2018. Pan varhaník tak
oslavil i své neuvěřitelné osmdesáté narozeniny. Na zasloužený odpočinek odchází ke dni 3. 6. 2018.
K témuž datu 3. 6. 2018 odcházejí:
Anna Křížovská – dlouholetá sakristánka v kostele sv. Jana Nepomuckého
Věra Rubková – léta pečovala o květinovou výzdobu kostela sv. Jana Nepomuckého
Oběma těmto dámám děkujeme za jejich oddanou a vytrvalou práci, kterou tak nezištně
věnovaly našim kostelům pro větší čest a slávu Boží! Věříme, že je ještě dlouho budeme vídat v našich
kostelích a přejeme jim k tomu pevné zdraví těla i duše, pomoc Boží a ochranu Panny Marie.
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SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Den 24. června připadá na slavnost Narození sv. Jana Křtitele, předchůdce Krista a ohlašovatele
údobí spásy. Na rozdíl od jiných světců je u Jana slaveno přednostně jeho narození, zatímco
u ostatních odchod do nebeské vlasti. Ten je u Jana připomínán jako den jeho umučení 29. 8.
pouhou památkou. Důvodem slavnosti je jeho povolání, pro které byl předurčen a posvěcen již
před svým narozením a které církev slavnostně připomíná i vigilií.
Okolnosti narození podrobně vylíčil sv. Lukáš (1, 5 ), který pro literární záznam “všechno
důkladně vyzvěděl”. Otec Zachariáš, kněz třídy Abiášovy, byl předem obeznámen s touto skutečností
poslem Božím, který se mu představil jako Gabriel. Stalo se to při oběti kadidlové v chrámě, bylo
zdůrazněno jméno Jan – tj. Bůh je milostivý, dobrotivý a úkol obrátit a připravit Pánu lid. Zachariáš
chce znamení jistoty a to se uskuteční jeho vlastní němotou. Matka Alžběta z dcer Áronových se těší,
že z ní byla sňata neplodnost, i mnozí se radují z narození a vyslovují: “ Co z tohoto dítěte bude?
Je posvěcen už v matčině životě”. Stalo se tak při návštěvě Panny Marie v domě Zachariáše a Alžběty
v Ain Karim ( asi 7 km západně od Jeruzaléma), kdy se Janovi dostalo mimořádné milosti. Církev
si denně v modlitbách breviáře připomíná Zachariášův chvalozpěv při Janově obřízce. O Janově
dětství a mládí je v evangeliu dál pouze uvedeno: “Chlapec rostl a sílil na duchu a žil na poušti
až do dne kdy vystoupil před Izrael” ( Lk 1, 80). Jan jako omilostněné dítě si velmi brzy osvojil
asketický život v Judské poušti. Živil se stepními kobylkami a medem divokých včel. Už jeho vnější
vzhled vzbuzoval pozornost, když asi kolem r. 28 po Kr., v patnáctém roce vlády císaře Tiberia, veřejně
vystoupil. Pobýval v blízkosti přechodů přes řeku Jordán a tam lidi vyzýval k pokání, hlásal blízký
příchod Mesiáše a potřebu obrácení. Pokřtil i samotného Ježíše a když on začal veřejně vystupovat,
Jan o něm řekl: “On musí růst, já se však menšit” ( J 3, 30).
Biblické zprávy o podivuhodných událostech okolo Janova narození i Ježíšovy výroky o jeho
Předchůdci dosvědčují, že již prvotní Církev mu prokazovala obzvláštní úctu a vážnost. Sám Kristus
o Janovi dosvědčil: “Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan“.
( Lk 7, 28). Sv. Pavel káže v maloasijské Pisidské Antiochii, kde zdůrazňuje úlohu sv. Jana Křtitele jako
Předchůdce Páně, který kázal křest pokání ( Sk 13, 22-26). Datum 24. 6. bylo ustanoveno
na křesťanském Západě a podle Lukášova evangelia bylo určeno na šest měsíců před slavností
Narození Páně. Sv. Jan Křtitel se stal patronem křižáckého řádu johanitů - ”maltézští rytíři” a proto i
patronem Malty a tamní katedrály v městě La Valetta, dále Burgundska, Provence, Florencie, Amiens,
Wroclavi. Jan Křtitel byl uctíván od konce 10. stol. i
u nás. Stal se patronem mnoha kostelů, řádových chrámů benediktinů v Ostrově u Davle a u sv. Jana
pod skalou, benediktinek v Teplicích ( a města Teplice), cisterciáků v Oseku u Duchcova.
Sv. Jan si ani své učedníky neponechal, ale poslal je za Ježíšem, Božím Beránkem. Až do své smrti
vytrvale hlásal pokání, nápravu, obrácení. Jedná se o změnu smýšlení a o nápravu celého života. Jan
tuto kající nápravu smýšlení hlásal a sám ji na konci svého života bolestně prodělával. I my máme
usilovat o stálé napravování svého života, o vnitřní osobní růst k stále lepšímu, o odvykání zlozvykům
a navykání ctnostem. Ježíš ve mně musí růst, já se však menšit a své sobectví potírat. To je naučení
svátku Jana Křtitele, to je příklad Jeho života i pro nás. …

Sv. Jene Křtiteli oroduj za nás!

M.Val.

Farní výprava do Chebu a okolí
V sobotu 26. května jsme s malým zpožděním vyrazili na výpravu/pouť do Chebu a okolí.
Po technické zastávce se řidičům zcela zaplněného autobusu podařilo zprovoznit mikrofon a tak jsme
si mohli vyslechnout úvahu sv. Augustina o radosti na památku sv. Filipa Neriho a pomodlit se ranní
modlitbu. Během další jízdy jsme byli seznámeni s programem, zazpívali si mariánskou píseň a také
si vybrali, co si dáme k obědu.
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Pak jsme zastavili v obci Andělská hora na vršku u kostela sv. Michaela Archanděla, pěkně jsme se
po dlouhé jízdě protáhli a hned vzápětí zjistili, že nejsme tam, co jsme chtěli a tak jsme opět nastoupili
do autobusu a popojeli kousek dál. Tam už na nás čekal místní pan průvodce a ten nám řekl nějaké
zajímavosti o vzácném trojbokém kostele Nejsvětější Trojice. Jde o dílo architekta G. B. Alliprandiho,
který originálně vyjádřil trojjedinost Boží na principu rovnostranného trojúhelníku. Bylo krásné počasí a
tak jsme odtud viděli i nepříliš vzdálenou Andělskou horu se zříceninou středověkého hradu
Engelsburg.
Další putování nás zavedlo k nejstaršímu existujícímu
kostelu v Chebu. Je to kostel sv. Mikuláše a Alžběty a
abychom se zde mohli účastnit mše svaté, museli jsme se
k němu dostat po oválném schodišti ozdobeném
barokními sochami. Při mši sv. nám na varhany zahrála
naše paní varhanice Anička Vašíčková, která tentokrát s
námi putovala.
A protože poledne už bylo dávno za námi, pokračovali
jsme do Hrozňatova do Penzionu Pergola na objednaný
oběd. Kdo chtěl, mohl se pak ještě přidat ke slavení
májové pobožnosti v nedaleké krásně opravené
Loretánské kapli ve Starém Hrozňatově.
Později jsme se ještě jednou podívali do Chebu a krátkou
procházkou se dostali na náměstí, kde jsme mohli obdivovat měšťanské domy a také neobvyklý
komplex 11 kupeckých domů - zvaný Špalíček.
Blížící se podvečerní čas už nás zavedl zpátky k autobusu a k dlouhé cestě do našich domovů.
Pomodlili jsme se večerní modlitby a okolo osmé hodiny šťastně přistáli u kostela sv. Jana Nep.
Děkujeme všem zúčastněným, organizátorům, P. Lohelovi za doprovázení a mnohokráte těm, co nás
celou dobu zásobovali svými sladkými i slanými dobrůtkami.
Chvála Bohu a P. Marii za krásně prožitý den.

Terka Fundová

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

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 15 minut přede mší sv. nebo podle dohody
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