1
leden
1999

Košířský
farní list

Milí farníci,
již delší dobu se Vám dostává do rukou farní list s přehledem nejdůležitějších věcí,
které společně nebo v jednotlivých skupinách prožíváme. Samozřejmě, že jde o
informovanost, dorozumění a vzájemné propojení, což patří k životu farnosti. Obsah
listu byl dosud co nejstručnější a téměř výhradně informativní. Od tohoto dalšího listu
však dochází ke změně. Nejen vnější podoba, ale i rozsah listu jsou jiné.
Košířské kostely, z nichž je nejstarší kaple Nanebevzetí Panny Marie, pak kostel
Nejsvětější Trojice a nejmladší
kostel
sv.
Jana
Nepomuckého, mají své přátele,
kteří chtějí být přáteli Božími
i přáteli mezi sebou. K přátelství
patří společný život. Proto
se nám už v tomto listu otevírá
okénko
pro
společné
rozjímání. V dalších listech se pak
budeme moci seznamovat s
historií našich kostelů, se životem
duchovních správců, kteří
zde působili, jiné články by měly
přispět
k
hlubšímu
pochopení a slavení bohoslužeb,
různých církevních svátků,
budeme nahlížet do života světců, neměla by chybět rubrika mladých i starších
farníků a farní rady. Z ostatních oblastí farního života připadá v úvahu dívčí schola,
ministranti atd.
Touto cestou Vás chci srdečně povzbudit k dílu, které nemusí být omezeno jen na
úzký okruh spolupracovníků, ale zve každého, kdo má zájem se připojit svým
příspěvkem třeba i z jiné tématiky. Jsou vítány všechny věcné připomínky a podněty
z Vašich řad.
K tomu všemu si vyprošujeme pomoc Boží, přímluvu Nanebevzaté,
sv. Jana Nepomuckého i všech našich národních patronů.

P. Lohelius

Liturgický kalendář:
1. Slavnost Panny Marie, Matky Boží
2. Sv.Basila Velikého a Řehoře Naziánského - památka
3. 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
6. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
10. Svátek KŘTU PÁNĚ
13. Sv.Hilaria z Potiers - biskupa a učitele církve
17. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů - památka
20. Sv.Fabiána a Šebastiána
21. Sv.Anežky Římské
22. Sv.Vincence, jáhna a mučedníka
24. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
25. Obrácení svatého Pavla - svátek
26. Sv. Timoteje a Tita, biskupů - památka
27. Sv.Anděly Mericiové
28. Sv.Tomáše Akvinského - památka
31. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
POŘAD BOHOSLUŽEB
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Neděle

9,00

Čtvrtek

18,30

Sobota

17,30

Kostel Nejsvětější Trojice
Neděle-

11,00

Středa -

17,30

Pátek -

17,30

Příležitost ke svátosti smíření je před každou mší svatou.

•

V sobotu 2.1.1999 bude ministrantská pouť ke sv. Matěji v Dejvicích. Sraz je v
9 hodin u kostela sv. Jana Nepomuckého v Košířích.

•

Sobota 9.1.1999 –

katechismus pro dospělé a společenství mládeže
(po mši svaté ve farním sále)

•

Schůze farní rady –

je přeložena na sobotu 16. Ledna

•

Sobota 23.1.1999 -

katechismus pro dospělé
Společenství mládeže odpadá pro plánovaný lyžařský
zájezd mladých do Jizerských hor. Informace budou na
nástěnce.

•

V neděli 17. ledna při mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice zazní TRUVÉRSKÁ
MŠE Petra Ebena, v podání žáků hudební školy Na Popelce. Náš košířský farník
a skladatel duchovní hudby při této příležitosti poděkuje Pánu za dar 70 let života.
Připojujeme se s přáním hojných Božích milostí a světla Ducha svatého do další
tvorby a osobního života vzácného umělce. Začátek bohoslužby je jako obvykle v
11,00 hodin.

•

V neděli 31.1.1999 se koná sbírka na nemocnici Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského Pod Petřínem.

Slavnost Zjevení Páně míváme spojenu s představou koledníků převlečených za
krále, i když jich dnes asi moc vidět nebude.
V Itálii je tento svátek - Befana - spojen s pouličním veselím.
Ale v čem je jádro a vlastní význam této slavnosti?
Zjevení Páně - Epifanie - je původním svátkem narození Kristova ve východních
církvích. Epifanií se v antice rozuměla viditelná zjevení nějakého božstva nebo
návštěva panovníka, uctívaného jako božstvo, v některém městě. Ve druhé polovině
4.století si západní a východní církev svátky Boží hod a Zjevení Páně navzájem
převzaly.
Na Západě se 6.ledna slavilo Zjevení Vykupitele tak, jak je obsaženo v klanění
mudrců, v Ježíšově křtu a v zázraku na svatbě v Káně. Slavnost Zjevení Páně upírá
pohled tedy zejména k božské velikosti narozeného Dítěte, která vyzařuje do světa.
Na vstupní antifonu "Hle, přichází vládce a Pán, má v rukou královskou moc a vládu"
shromáždění odpovídá v alelujovém verši a v antifoně k přijímání "Viděli jsme jeho
hvězdu na východě a přišli jsme se poklonit Pánu".
Poznamenejme ještě spíše na okraj, že Matoušovo evangelium mluví jen o
mudrcích. O tom, že byli tři se mluví až ve 3.století, o králích v 6.století a jejich jména
se uvádějí od 9.století.

(Podle K.Richtera):
M.P.

Ve středu 3. listopadu t.r. v podvečerní hodině se poprvé slavnostně rozezněly zvony
na věži kostela sv. Jana Nepomuckého. Ve dnech, kdy probíhala jejich instalace,
jsem letmo zachytil několik reakcí na tuto košířskou novinku. Některé stojí zato,
abych se o ně podělil s ostatními. Nuže:
•

Dvě košířské ženy, zřejmě z blízkého okolí se
pozastavovaly nad tím, že „ta církev musí být skutečně
bohatá až Bůh brání, když si může takovou extravaganci
dovolit. Můj starej říkal, že to muselo stát nejmíň deset
milionů, ale to víte, paní, oni mají ve Švýcarsku ty konta
jako ten Klaus s ODeskou. Vždyť přece čtete noviny ne ?
V Právu o tom bylo několik článků“. Ta druhá jen přikývla a
potom dodala: „To víte, paní, komu pámbu, tomu všichni
svatý“, a znechuceně odešla.

•

Druhý den po ukončení montáže se v odpoledních hodinách
bavily pod kostelem dvě asi šestnáctileté dívky o tom, že u
nich doma se dědeček pozastavoval nad tím, že se teď ani
nebude moci vyspat protože zvony budou určitě zvonit každý den brzy ráno,
v poledne, večer a asi i o půlnoci. Babička mu prý ale řekla něco velice
nelichotivého, a aby ji o půlnoci vzbudil, až půjde ze schůze nebo z hospody, což
je prý u něho totéž. Ráda by si prý to půlnoční zvonění poslechla.

•

Ve stejných dnech se na téma našich zvonů a kostela vůbec bavila parta
zedníků v blízké občerstvovně a zavlažovně Ladronka. Jejich pohled na věc byl
kupodivu nečekaně příznivý. Zejména oceňovali odbornou manipulaci obřího
autojeřábu, který v relativně velice krátké době všechny tři zvony umístil do jejich
prostoru ve zvonice věže. Jeden z mužů se sice pokusil o jakýsi nejapný žert na
adresu montérů a jeřábníků asi v tom smyslu, že za peníze, které za to
dostanou, by to on dokázal také. Sklidil však veliký posměch a jejich parťák mu
připomněl jeho nešikovnost při práci, která nedávno způsobila blíže neurčené
potíže jejich party. Nakonec mu řekl, že „s takovým …… se nedá o odborné a
kvalitní práci vůbec mluvit“.

Uvedené názory našich sousedů, obyvatel Košíř, ukazují, že náš kostel není
lhostejný ani lidem, kteří do něj moc nebo vůbec nechodí. Již sama jeho existence
působí a ovlivňuje.
Dš.

Sv. IGNÁC Z LOYOLY
Kniha, z níž vám budeme pravidelně předkládat citáty, spatřila poprvé světlo světa ve
Vídni roku l705 a již v roce l709, byla vytištěna v Praze. Byla napsána, aby
provokovala čtenáře k zamyšlení.
Autorem knihy je P.Gabriel Hevenesi S.J. (jezuita).Byl to velmi vzdělaný muž - napsal
34 knih z různých oborů. Pro vlastní potřebu posbíral z nejrůznějších pramenů řadu
citátů zakladatele řádu sv.Ignáce z Loyoly a k jednotlivým citátům připsal své reflexe.
Tak vznikla kniha s názvem "Scintillae Ignatianae seu Apophtegmata Sacra"
(Ignaciánské jiskry aneb Posvátné výroky).
Zaposloucháme-li se do těchto textů, zapálí i v nás oheň lásky k Bohu. Cesta, kterou
nám sv. Ignác ukazuje, není jen tak vymyšlená: je promodlená a životem prověřená.
Je to úzká, ale jistá cesta evangelia, ze kterého se nic nevyškrtává.
Druhou polovinu měsíce můžeme rozjímat nad texty sv. Ignáce:
Bože, můj Pane! Prosím Tě o milost, aby všechny moje úmysly, veškeré mé jednání
a všechny mé skutky směřovaly čistě ke službě a chvále Tvé Božské Velebnosti
(sv.Ignác).

Základním pravidlem tvého jednání ať je toto:
Důvěřuj vždycky v Boha tak, jako by všechen zdar tvého podnikání nezávisel
na tobě, nýbrž na Bohu. Přitom však pracuj sám tak pilně, jako by Bůh nedělal
nic, nýbrž vše ty sám.
Naděje, která se neopírá o pilné ruce, je slabá, stojí na slabých nohou.
Bůh, který tě stvořil bez tebe, nespasí tě ani ti nepomůže bez tebe.
Ty musíš rozkřesat alespoň jiskru, Bůh rozdmýchá již oheň.
Ty musíš zasít semínko, Bůh pak mu dá vyrůst. Jen tak poroste vše podle přání,
jinak by zůstalo vše neplodné.
I kdybys chtěl, bez Boha nedokážeš nic.
On zase, i když může všechno, nechce nic dělat bez tebe.
Spojíš-li se s Bohem, dokážeš vše.
Milost Boží, která u jiných už tolik dokázala, nepozbude ani u tebe své síly, jen když
Ty neztratíš svou důvěru v Boha.
V co nebo v koho vlastně skládáš své naděje?

Z.B.
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