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Školní rok začíná…

K

dyž jsem byla vyzvána, abych napsala něco o výuce náboženství v Košířích, začala
jsem počítat. Ano, je to již 7 let, co jsem převzala po sestře Kristýně košířské děti.
Jednalo se většinou o 3 až 4 malé skupinky, ale přesto si mohu na ledacos
vzpomenout. Jsou to nejrůznější zážitky, především však mnoho krásných a radostných. Více
než umístění v nějaké soutěži cením probuzení jakéhokoli náboženského zájmu u dětí, které
někdy ani doma neměly v tomto směru velkou podporu. Beru to jako velký dar, velkou
milost, když se třeba některé dítě začne modlit, chodit na nedělní mši sv. apod. z vlastního
rozhodnutí. Toto se nedá docílit jen předáváním vědomostí během ¾ hodiny jednou za
týden. Možná je v pozadí nějaká babička či dědeček, kteří se modlí, obětují,…
Vzpomínám i na zážitky pro zasmání: např. když jsme probírali putování izraelského národa
po poušti, tvrdila jedna malá holčička, že Pán Bůh dělá nehygienické věci. To proto, že mana
padala rovnou do písku, nebyla zabalena v igelitových sáčcích a z nebe nepadaly ani talíře a
lžíce. Nebo u starších, dosti neklidných kluků: ty jsem se snažila zaujmout vyprávěním o
svatých typu P. Michaela Pro. Občas to zabralo a pozornost byla dobrá. Bylo nutné však
probrat i jiné věci a to už kluky tak nezaujalo. Jednou mi dali najevo svou touhu po
zajímavých příbězích těmito slovy: „Paní učitelko, bude zase nějaký drasťák?“
S malými dětmi jsme si spíše hrály, s nejstaršími jsme hovořily i o takových věcech jako je
vlastní hodnota, hodnota muže a ženy, manželství… I toto jsou věci Bohem dané a dnes
velmi ohrožené.
A jak to bude v tomto školním roce? Moje situace bude pravděpodobně složitější,
protože již nebudu bydlet v Košířích. Přesto bych chtěla pokusit se v náboženství pokračovat
– ovšem, bude-li zájem. V prvních letech totiž dětí přibývalo, nyní je tomu naopak. Zde bych
se chtěla obrátit na naše farníky (také na ty dříve narození, kteří snad mají více času),
kterým není jedno, že v lavicích kostela nevidí mnoho dětí. Máte možnost tuto situaci ovlivnit
a to velmi účinně – totiž svou modlitbou za děti.Svým příkladem, zájmem, svou láskou a
modlitbou jim dáte mnohem více, než drahými hračkami či úsporami na vkladních knížkách.
Často je tomu právě tak, že děti přesycené hračkami a různými vzrušeními se dokáží jen
těžko soustředit a nemají „anténu“ pro náboženskou výchovu.
Také bych chtěla říci, že si vážím rodin, které apoštolují už svým vlastním bytím, s dětmi si
povídají, modlí se,… Především jim byla svěřena nesmrtelná duše, ten malý zázrak, kterým je
dítě. Výuka náboženství zde může, dá-li Pán Bůh, trochu pomoci.
A na závěr snad už jen informace ohledně začínajícího školního roku: Přihlášky na
náboženství je možné vyzvednout v sakristii a zde je také odevzdat do 16.září.
Tento den by se mělo konat informativní setkání v kostele sv. Jana Nepomuckého v 10 hod.
ve farním sále. Zde se poradíme o nejvhodnějším čase. Mně osobně by se hodila středa a
čtvrtek odpoledne. Náplň hodin přizpůsobím přihlášeným žákům. V některých skupinách, kde
jsme probrali novozákonní události a základní znalosti jako je desatero, liturgický rok,

svátosti,… bychom se mohli zaměřit na Starý zákon. Bude-li zájem, může vzniknout i skupina
předškoláků.

Na vaše děti se těší

sestra Marijana
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22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
svátek Narození P. Marie
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
svátek Povýšení sv. Kříže
památka P. Marie Bolestné
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů-mučedníků
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
památka sv. Vincence z Paula, kněze
slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

•

Od začátku měsíce září budou znovu slaveny bohoslužby v kapli Panny Marie na
Klamovce, vždy v pondělí a v úterý od 7,30 hodin.

•

V sobotu 8. září 2001 v 11,00 hod., si v kostele sv. Jana Nepomuckého slíbí lásku,
úctu a věrnost Anna Fridrichová a MUDr Miroslav Škoda. Vyprošujeme jim hojnost
Božího požehnání do manželského života.

•

Schůze farní rady je svolána na pátek 14. září v domečku u kostela Nejsvětější
Trojice.

•

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se uskuteční v kostele Nejsvětější Trojice od
pátku 14. září do pondělí 17. září vždy od 16,30 do 17,30 hodin. Vždy po Výstavu
bude následovat slavení mše sv. od 17,30 hod. v témže kostele. Z těchto důvodů nebude
slavena sobotní mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého.

•

Především děti, rodiče a také samozřejmě ostatní farníci i přátelé naší farnosti jsou
srdečně zváni na táborák k zahájení dalšího školního a farního roku, který se
uskuteční v sobotu 15. září u kostela sv. Jana. Společný program začne v 18,30.
hod.

•

Farní zájezd po krásách Českomoravské vrchoviny se uskuteční v sobotu 22.
září. Společně navštívíme klenot české barokní architektury – poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Mši sv. potom budeme slavit
v novém kostelíku sv. Zdislavy ve Studnicích. Po obědě v hlineckém Betlémě nás ještě

čeká prohlídka skanzenu Vysočina na Veselém kopci. Odjezd autobusu bude v 7,00
od kostela sv Jana Nepomuckého v Košířích. Návrat se počítá do 20,00 hodin. Je možné
se závazně přihlásit v sakristiích košířských kostelů.
•

Poutní mše sv. v kapli sv. Václava u kostela sv. Jana Nepomuckého bude slavena
28.9.2001 v 9,00 hod. Večerní mše sv. ze slavnosti je beze změny u Nejsv. Trojice
v 17,30 hodin.

•

Věřící zdravotní sestra z Moravy pracuje v současné době v motolské nemocnici a hledá
podnájem u starší paní v blízkém okolí. Podrobnější informace jsou k disposici v sakristii.

Svatá Ludmila (kněžna a mučednice)
859 ? – 920
V dějinách národů nacházíme více případů, kdy u kolébky jejich křesťanství stály svaté ženy,
kterým vděčí Církev těchto zemí za další úspěšný rozvoj. V Anglii to byla keltská královna
Berta, v severní Itálii lombardská královna
Teodolinda, ve Francii sv. Klotilda, ve Skotsku
sv. Markéta, v Rusku sv. Olga. Něco
podobného bylo i v Čechách, kde u kolébky
křesťanství stála ušlechtilá a svatá žena –
kněžna Ludmila.
Byla dcerou lužického knížete Slavibora a
narodila se kolem roku 859. Ve velmi mladém
věku (14-15tiletá) se stala manželkou českého
knížete Bořivoje. Knížecím manželům se
postupně narodilo šest dětí: tři chlapci a tři
děvčata.
Bořivoj a Ludmila byli nejprve pohané. Bořivoj
přijal křest pravděpodobně roku 874, a to
údajně
přímo
od
sv.
Metoděje
na
velkomoravském Velehradě. Odtud si přivedl
do Čech kněze Pavla, který připravil kněžnu
Ludmilu na přijetí křtu. Pokřtil ji údajně také
sv. Metoděj.
Staré životopisy vyzdvihují Ludmilinu horlivost
pro šíření křesťanství v Čechách a její velkou
lidumilnost, od níž se odvozuje i její jméno.
Kvůli dobročinnosti ji nazývali matkou chudých.
V roce 894 zemřel Ludmilin manžel kníže
Bořivoj. Vlády se ujal jejich syn Vratislav, jehož manželka se jmenovala Drahomíra. Ludmila
se stáhla do ústraní, aby se lépe mohla věnovat dobročinnosti a zbožnému životu. Změnu
v jejím životě způsobila předčasná smrt knížete Vratislava roku 916. Vládu v zemi vzala do
rukou jeho manželka Drahomíra, neboť jejich nejstarší syn Václav, který měl nastoupit po
otci, měl teprve devět let. Václav však nezůstal u matky, ale čeští šlechtici svěřili jeho
výchovu babičce Ludmile. Ta se snažila splnit tento úkol co nejlépe. Ona má nepochybně
největší zásluhu na tom, že se z Václava stal ušlechtilý vladař a světec.
Drahomíra však nebyla nakloněna křesťanství a kromě toho podezírala tchyni, že
ovlivňováním Václava chce sama dosáhnout rozhodujícího vlivu v zemi. Proto omezovala
Ludmilu, jak jen mohla, ztrpčovala jí život. Stará kněžna chtěla ukončit nepříjemné napětí, a
proto se odstěhovala z Prahy na svůj hrad Tetín u Berouna.

Ale ani potom nebyla Drahomíra klidná a rozhodla se tchyni zabít. Pověřila tímto úkolem dva
ze svých důvěrníků. Ti v noci 15. září 920 vnikli se skupinou ozbrojenců do tetínského hradu,
vyhnali služebnictvo a Ludmilu zardousili provazem nebo dokonce jejím vlastním závojem.
Ludmilu pohřbili nedaleko Tetína. U jejího hrobu se začaly dít mimořádná znamení, které
mezi lidem šířily úctu k zabité kněžně a potvrzovaly pověst o její svatosti. Žárlivá Drahomíra
chtěla umlčet památku svaté tchyně, a proto dala rychle postavit u jejího hrobu kapli
zasvěcenou sv. Michaelovi, aby se jemu připisovaly zázraky a mimořádná znamení, které se
děly na tomto místě.
Avšak Drahomířin syn, mladý Václav, zůstal věrný památce milované babičky, která ho
vychovala. Hned jak se chopil vlády v zemi, dal slavnostně přenést ostatky sv. Ludmily do
Prahy. Bylo to v říjnu 925. O rok později uložili tělo světice do hrobu v chrámu sv. Jiří na
Pražském hradě.
Svatá Ludmila je uctívána jako patronka křesťanských vychovatelů a
křesťanských matek. Právem jí u nás patří titul „Matka české země“.
Je povzbuzením a také přímluvkyní všech našich babiček, které se často v těžkých
podmínkách konzumního materialismu a z něho plynoucího ateismu snaží položit základy
mravní a náboženské výchovy svých vnoučat, když jejich rodiče v tomto ohledu selhávají
nebo jsou oslabeni. Tak má sv.Ludmila mnoho statečných ctitelek i pokračovatelek. Mnozí
dospělí věřící s odstupem času oceňují blahodárný výchovný vliv svých babiček a dědečků,
kteří v jejich dětství zažehli světlo víry, jehož Původcem však zůstává Ten, který je Světlem
světa.
P. Lohelius

Použitá literatura: Rajmond Ondruš SJ, Blízcí Bohu a lidem, Bratislava 1991.

K přemýšlení (výroky sv. Ignáce z Loyoly)
„Pro ty, kteří se dobře modlí, je stejně nebezpečné, daří-li se jim v modlitbě
dobře, nebo jsou-li při ní vyprahlí: úspěchem duch snadno zpyšní, vyprahlost
svádí k omrzelosti.“
Nejvíce ze všeho potřebujeme modlitbu. Modlitba je duší lepšího života, v ničem však
neoklamává ďábel dobré duše tak, jako právě v modlitbě. Nejlepší věci jsou vystaveny
největším nebezpečím.
Nikdy nežádej to, co je příliš vznešené nebo mimořádné. Je v tom více nebezpečí než užitku.
Co se odchyluje od obyčejného, zavání pýchou. Střední cesta je nejjistější.
Jak mnoho nepřátel má modlitba! Roztržitost ji zkracuje, vyprahlost ji vysušuje, starosti ji
odkládají, ďábel v ní překáží, a co je obzvlášť podivuhodné, sama útěcha ji kazí a slast ji
vysiluje.
Jen tehdy bude modlitba Bohu milá a tobě prospěšná, je-li pokorná, jestliže se neodchyluje
od všeobecného způsobu a řídí-li se spíše cizím návodem než vlastní chutí. Ne vždycky
prospívá to, co chutná.
Z.B.
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