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Panna Maria Fatimská

V

únorovém Farním listu byly připomenuty změny v liturgickém kalendáři podle nového
vydání Římského misálu z března 2002. Mezi novými nezávaznými památkami byla na
13. května uvedena Panna Maria Fatimská.
Podobně jako v případě nezávazné památky Panny Marie Lurdské - 11. února - je i
zde motivem liturgického slavení církví schválené soukromé zjevení Panny Marie třem
malým pastýřům - Hyacintě, Františkovi a Lucii během roku 1917 v portugalské vesničce
Fatimě.
Mnozí věřící mariánští ctitelé, mezi nimi i jedna naše
farnice, se zcela právem tázali, proč dosud nebyla tato
liturgická památka stanovena. Zřejmě teprve nyní dozrál čas
díky kroku, který učinil papež Jan Pavel II., když na přechodu
z druhého do třetího tisíciletí se rozhodl zveřejnit text třetí
části tzv. „fatimského tajemství“.
Kongregace pro nauku víry vydala při této příležitosti
dokument: "Fatimské poselství". Úvodní část tohoto
dokumentu obsahuje následující objasnění:

Po dramatických a krutých událostech XX. století,
jednoho z nejkritičtějších v lidských dějinách, které vyvrcholilo
krvavým atentátem na „sladkého Krista na zemi“, se tak
odhaluje skutečnost, která vytváří dějiny, a do hloubky je
vysvětluje na základě duchovní dimenze, k níž je současná
mentalita, často prosáklá racionalismem, hluchá.
Dějiny jsou protkány zjeveními a nadpřirozenými
znameními, která přímo vstupují do lidského života, provázejí
putování světa a překvapují věřící i nevěřící. Tyto úkazy, které
nemohou být v rozporu s obsahem víry, musí směřovat k ústřednímu bodu Kristovy zvěsti:
k lásce Otce, která vede lidi k obrácení a dává jim milost, aby se mu zcela oddali se
synovskou důvěrou. Takové je i fatimské poselství, které svou naléhavou výzvou k obrácení a
pokání ve skutečnosti každého vede k jádru evangelia.
Mezi moderními zjeveními je Fatima bezpochyby zjevením nejvíce prorockým. První a
druhá část „tajemství“, (která je pro úplnost uvedena v dokumentaci), se týká především
úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrněnému Srdci P. Marie, druhé světové války a pak
předpovědí nesmírných škod, které Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry
a přilnutím ke komunistickému totalitarismu.
V roce 1917 by si to všechno nikdo nedokázal představit: tři pastorinhos, malí pastýři
z Fatimy, vidí, poslouchají, zapamatovávají si, a Lucie, svědkyně, která přežila, na základě
příkazu od biskupa z Leirie a dovolení Naší Paní, vše sepíše.
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V dokumentu je také připomenuto, jak Jan Pavel II. sám připravil modlitbu, kterou
definoval jako „úkon odevzdání“, aby ji vyslovil v bazilice Santa Maria Maggiore 7. června
1981 o slavnosti Letnic. Tento den byl zvolen pro vzpomínku 1600. výročí prvního koncilu v
Cařihradu a 1550. výročí koncilu v Efezu. Svatý otec se události nemohl zúčastnit, a proto
byla jeho promluva přenášena ze záznamu. Později se několikrát k tomuto textu vrátil.

Úkon odevzdání:
„O, Matko lidí a národů, Ty znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje,
Ty s mateřskou láskou pozoruješ všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a
tmou, které otřásají světem. Přijmi naše volání, kterým se v Duchu svatém
obracíme přímo k Tvému srdci, a obejmi láskou Matky a Služebnice Páně ty, kteří
nejvíce touží po tomto objetí, a současně i ty, od nichž projev odevzdání zvlášť
očekáváš. Přijmi pod svou mateřskou ochranu celou lidskou rodinu, kterou Ti
Matko s láskyplnou odevzdaností svěřujeme. Ať je všem dopřán čas míru a
svobody, čas pravdy, spravedlnosti a naděje."
Mše sv. ke cti P. Marie Fatimské bude slavena v úterý 13. května v 17,30 hod. v kapli
Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce. Od 17,00 hod. tam bude májová pobožnost.
P. Lohelius

Květen 2003
1. čtvrtek
2. pátek
3. sobota
4. neděle
6. úterý
8. čtvrtek
11. neděle
12. pondělí
13. úterý
14. středa
16. pátek
18.
20.
25.
26.
29.
30.
31.

•

neděle
úterý
neděle
pondělí
čtvrtek
pátek
sobota

Sv. Josefa, Dělníka
Památka sv. Athanasia (Atanáše), biskupa a učitele církve
První pátek v měsíci
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Svátek
Výročí posvěcení katedrály
Panny Marie Fatimské
Svátek sv. Matěje, apoštola
Slavnost sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech a našeho kostela
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Památka sv. Klementa Marii Hofbauera, kněze
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie

Májové pobožnosti budou během celého měsíce května začínat vždy půl hodiny před
večerní mší sv. Tak může být pojímána mariánská pobožnost před slavením Eucharistie
ve smyslu s Marií ke Kristu.
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Výlet mládeže se uskuteční ve čtvrtek 1. května 2003. Odjezd auty v 8 hod. od
kostela sv. Jana Nepomuckého. Předběžná trasa: Mělník, Liběchov, Mšeno, Dubá a
Bezděz. Aby každý měl místo v autě, přihlas se, prosím, u Václava Plíška.
V sobotu 3. května 2003 bude ve farním sále promítán videofilm o Panně Marii.
Promítání začne jako obvykle po večerní mši sv. v 18,15 hod.
Katecheze dospělých a společenství mladých farníků bude v sobotu 10. a 24.
května.
Farní zájezd do Západních Čech se uskuteční v sobotu 17. května 2003. Odjezd
autobusu v 8 hod. od kostela sv. Jana Nepomuckého. Trasa: Potvorov-románský
kostel, Mariánská Týnice-poutní místo a muzeum, Plasy-bývalý cisterciácký klášter
(oběd), Kralovice-prohlídka kostela. Návrat kolem 20 hod. Závazně je možné se
přihlásit v sakristiích obou košířských kostelů.
Vzhledem k poutní slavnosti sv. Jana Nepomuckého se přesouvá slavení
Eucharistie z kostela Nejsvětější Trojice ke sv. Janu. Od 17,00 hod. tam bude
májová pobožnost, v 17,30 poutní mše sv. ze slavnosti a na závěr litanie ke
sv. Janu s uctěním jeho ostatků. Farníci jsou pak srdečně zváni na pohoštění před
kostelem (v případě deštivého počasí - ve farním sále).
Letošní prázdninová výprava mládeže se uskuteční během posledního srpnového
týdne od 24.8. do 31.8. 03 tentokrát do Erlebachovy boudy v Krkonoších nad
Špindlerovým Mlýnem u státní hranice s Polskem. Reservováno je 15 míst. Mladí
zájemci, hlaste se co nejdříve u P. Lohela.
Farní výprava za další duchovní a kulturní perlou Prahy bude v neděli 8. června 2003.
Sraz účastníků je u barokní kaple Panny Marie Na Klamovce ve 13,45, odkud se po
krátké prohlídce a modlitbě vydáme k cíli letošní výpravy do blízkého kláštera sester
karmelitek sv. Terezie U Perníkářky 111/1, Praha 5. S těmi, kteří tam půjdou přímo,
bude setkání na místě ve 14,15.
Od začátku května je možno v zadním prostoru kostela sv. Jana Nep. shlédnout
výstavu fotografií ze života naší farnosti v loňském roce.

•
•
•

•

•

•

•

Výročí úmrtí. Na začátku tohoto měsíce si připomeneme při mši sv. v úterý 6.5.03
v 7,30 hod. Na Klamovce rok od vstupu na věčnost našeho milého farníka a člena redakční
rady Farního listu Zdeňka Brůčka. Vděčně vzpomínáme společné chvíle při bohoslužbách
i v srdečných osobních rozhovorech. R. I. P.

Okénko víry
Malý katechismus v číslech od 1 do 10 - pokračování - pod číslem 9
9 řádů andělských:
9. cizích hříchů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

andělé,
archandělé,
knížata
mocnosti,
síly,
panstva,
trůny
cherubíni,
serafíni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ke hříchu jiným radit
jiným ke hříchu poroučet
s hříchem jiných souhlasit
jiné ke hříchu podněcovat
hřích jiných vychvalovat
ke hříchu jiných mlčet
hřích jiných netrestat,
na hříchu jiných mít spoluúčast
hřích jiných hájit

Vysvětlení méně známé nauky o devíti andělských řádech
I mezi anděly jsou různé stupně dokonalosti a důstojnosti. Stejně jako se na zemi lidé
liší vtipem, uměním, smýšlením, životem, stavem, mocí a urozeností, tak je tomu i v říši
nebeských duchů, kde se předpokládá různá vznešenost, moc a důstojnost. Andělé nestojí
všichni na stejném stupni dokonalosti a důstojnosti, ale jedni vynikají nad druhé, jedni jsou
trůnu Boží velebnosti blíž než druzí.
Písmo svaté výslovně mluví o vyšších a nižších andělech, o archandělech,
o nebeských mocnostech, o Cherubínech a Serafínech. Svatí Otcové rozdělují všechny
nebeské duchy na devět sborů či kůrů. Vycházejí z biblických míst, která uvedeme.
Serafini (Iz 6,2) : „Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si
zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: „Svatý,
svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“
O těchto andělech se říká, že hoří láskou.
Cherubíni (1. Mojž. 3,24) : „Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil
cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.“
Jejich jméno se odvozuje od vznešenosti jejich umění a poznání.
Trůny (Kol 1,16) : „...neboť v něm nebylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět
viditelný i neviditelný: jak nebeské trůny...“
Jsou tak nazváni kvůli svému povýšení.
Panstva (Ef 1,21) : „...vysoko nad všechny vlády, mocnosti síly i panstva, nad všechna
jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.
Jsou ochránci a vůdci nižších podřízených a v této správě a řízení nacházejí zvláštní radost.
Síly (Ef 1,21) : „vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly...“
Jim náleží mimořádná síla.
Mocnosti (Kol 1,16): „... a mocnosti a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho...“
Bůh jim dal zvláštní moc nad ďábly.
Knížata (Kol 1,16) : „...knížata a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.“
Bůh je obdařil určitými přednostmi.
Archandělé (1.Sol 4,16) : „ Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán
sestoupí z nebe, a ti kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“
Bůh je používá, aby lidem zjevili důležité věci.
Andělé - na mnoha místech Písma sv. se to jimi jen hemží. Mají nejrůznější poslání vůči
lidem, což vyplývá z jejich jména - angelos - posel.
Andělská říše je nesmírně bohatá a vznešená oblast nebeských duchů. Známe je
velmi omezeně většinou jen podle úkolu, s kterým je Bůh k nám posílá. Netušíme, co
všechno jsou schopni konat a jak veliká je jejich vznešenost a krása.
Asi jako ve srovnání našeho poměru ke světu zvířat. Člověk se o určité zvíře, např.
psa, může velmi svědomitě starat tím, že je krmí, myje, vodí na vzduch atd. Jakékoliv zvíře
však nezná vnitřní bohatství lidského života, jeho uměleckou, vědeckou a duchovní činnost.
Neví, že skládá básně, vytváří kosmické rakety, skládá symfonie, prožívá mystickou modlitbu
atd.
Hledejme u našich nebeských přátel oporu, pomoc a nechme se jimi inspirovat,
abychom je napodobovali v naší službě Bohu a lidem.
Nezapomínejme však, jaký titul je určen Panně Marii v Loretánských litaniích. Je
nazývána Královnou andělů, což je vyjádření úžasné vznešenosti, kterou Bohorodička
vyniká nad celou andělskou říší, a podle toho je jimi také náležitě uctívána.
Můžeme z toho mít velikou radost a může nás to podnítit k vroucnějším projevům
úcty k naší Nebeské Matce.

-4-

Královna andělů
Dobří andělé uznávají přesvatou Pannu a Matku Boží za svou Paní a Královnu a s nimi
se spojuje celá svatá Církev na zemi i na nebi.
Andělé jako čistí duchové, mají před Bohem svůj úkol. Nejkrásnější a nejvznešenější.
Andělé se neustále klanějí Bohu, chválí jej a oslavují. Některé Bůh vyvolil i pro jiné vznešené
úkoly a svěřil jim zvláštní poselství.
Z dějin Božího lidu známe archanděla Rafaela, který provázel mladého Tobiáše na
cestách. Je nám blízký archanděl Gabriel, který byl poslem nebeského Otce a který svaté
Panně z Nazareta zvěstoval vtělení Božího Syna a naší spásu. A víme též, že Bůh ve své lásce
dal i nám na cestu našeho života anděla strážce.
Nejvznešenějším poslem, vznešenějším než všichni andělé je pro nás Panna Maria.
Ona splnila poslání Nejsvětější Trojice tak vznešeně a tak plně, že v údivu nad ní žasnou
všichni andělé. Žasneme i my. Panna Maria se stala v těle chválou Nejsvětější Trojice.
Když poznala, že posláním jejího života je živá spoluúčast na našem vykoupení, že
božské mateřství je toho podstatou, rozehrály se v ní všechny struny duše i těla. Královna
andělů zanotuje hymnus na svého Krále: "Velebí má duše Pána..."
Velebí ho duší a všemi schopnostmi. Rozumem zvažuje svou velikost. Zvažuje však i
Původce své velikosti. Všechno mimořádné v ní učinil ten, který je MOCNÝ. Proto jemu je
třeba děkovat. Pamětí si vzpomíná, že jeho milosrdenství šlo z pokolení na pokolení. A nyní?
Nyní spočinulo na ní, neboť on je vždy s těmi, kteří se ho bojí.
Velebí ho svým tělem. Královna andělů svou vznešenost vkládá do služby. Jde sloužit
příbuzné Alžbětě. Pochopila Boží logiku svého Syna "Kdo je mezi vámi největší, ať je jako
nejmenší..." (Lk 22,26).
Královno andělů! Jak se musíme před tebou stydět! Naše logika vztahuje chválu na
nás samé a my raději přijímáme službu jiných, než bychom nabídli svou službu. Naše nároky
rostou a služby ubývají...
Pokud chceme být sestrou, bratrem andělů na věčnosti, musíme se naučit od tebe,
Královno andělů, už tady na zemi být chválou Nejsvětější Trojice. Proto z nitra duše voláme:
Ne nám, Pane, ne mne, ale tvému jménu dej slávu!
Velebí má duše Pána...
Svatý, svatý, svatý jsi, Bože náš! Amen.

Korunování Matky Boží
Krásná jsi celá, poskvrny na tobě není.
Jsi zahrada zamčená, sestro má, snoubenko,
zahrada zamčená, zapečetěný pramen.
"Veni: Coronaberis."
"Pojď: budeš korunována!" (Píseň písní IV,7,12 a 8)
Kdybychom ty a já, kdybychom měli tu moc, i my
bychom ji učinili Královnou a Paní veškerého tvorstva.
I ukázalo se na nebi veliké znamení: Žena,
na její hlavě koruna z dvanácti hvězd - ozářená, oděná sluncem –
Měsíc u jejích nohou. Zj XII,1
Maria, Panna bez poskvrny, napravila pád Evin: a pošlapala svou neposkvrněnou patou hlavu
pekelného draka. Dcera Boží, Matka Boží, Snoubenka Boží.
Otec i Syn i Duch svatý ji korunují jako císařovnu vesmíru. A jako lenním holdu jí vzdávají
poctu andělé...praotcové a proroci a apoštolové... a vyznavači a mučedníci a panny a všechni
svatí a všichni hříšníci, i ty i já.
Josemaría Escrivá
P.L.
Použitá literatura:
J.V. Jirsík: Populární dogmatika, Praha 1866.
Josemaría Escrivá de Balaguer: Svatý růženec, Vydavatelství Cesta, Brno 1993.
M. Liptovská: Krátke úvahy o Loretánskych litániách, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1994.
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Řád cisterciáků (OCist)
(něco na cestu do Plas)
V roce 1098 odešel Robert, opat benediktinského kláštera Molesme, s
21 mnichy do odlehlého údolí Cîteaux [sitó], latinsky Cistercium, v Burgundsku
asi 22 km od města Dijonu. Zde založili klášter, aby v něm žili podle řehole sv.
Benedikta v její úplnosti. Po jisté době se musel opat Robert na papežský
příkaz vrátit do svého kláštera a zůstalí mniši žili pod vedením Alberica a
Štěpána Hardinga. V roce 1112 vstoupil do jejich kláštera s dalšími třiceti
mnichy Bernard z Clairvaux.
Nastal bouřlivý rozvoj nejen kláštera v Cîteaux, ale i ostatních odtud
založených klášterů. Každý nový klášter byl založen z již existujícího,
mateřského, kláštera. Kláštery byly zakládány v pustých krajinách a přispěly k jejich osídlení a
zúrodnění. Okolo roku 1200 jich bylo asi 500. Štěpán a ostatní zakladatelé vytvořili základní dokument
řádu nazývaný Charta caritatis [charta lásky]. Ta zavazovala opaty všech klášterů přijít jednou ročně
do Cîteaux a tam konat generální kapitulu. Zavazovala také všechny kláštery dodržovat společnou
řeholi a z mateřského kláštera vykonávat vizitace v klášterech, které z něho byly založeny.
V průběhu doby původní horlivost polevila a objevovaly se snahy o reformu. Nejdůležitější bylo
založení cisterciáckého řádu přísné řehole (OCSO) - trapistů, nazvaných podle kláštera la Grande
Trappe ve Francii, kde tento směr vznikl.
První cisterciácký klášter v Čechách a na Moravě v Sedlci u Kutné Hory byl založen z kláštera
ve Waldsassen (ten leží nedaleko našich hranic poblíže Chebu). Pak následoval klášter v Plasích a pak
řada dalších. Mezi jiným Zbraslav a Zlatá Koruna. Dnes jsou v Čechách dva kláštery: v Oseku u
Duchcova a ve Vyšším Brodě. Existuje též ženská větev řádu a ta má u nás sídlo v Předklášteří u
Tišnova. (Že by to byly typy na další pouť nebo návštěvu ?)
Opatství v Cîteaux bylo za francouzské revoluce zničeno. Generální opat řádu sídlí od té doby
v Římě a generální kapituly se tam konají každé tři roky. V později obnoveném opatství v Cîteaux se
konají generální kapituly trapistů.
Mužská větev řádu měla v r. 2001 ve světě asi 80 domů a asi 1450 členů, z toho asi 750
kněží.
Mniši nosí bílý hábit s černým škapulířem a černým cingulem.
Podle různých pramenů z Internetu.
M.P.

Poznáváme naše farníky
Pan Jan (Nepomucký) Plíšek, varhaník kostela
sv. Jana Nep., oslaví 22. května 65 let života.
V tomto kostele hraje na varhany a zpívá plných
dvacet let. Kromě péče o kostelní hudbu přispívá
k životu farnosti i jako člen farní rady od jejího
ustavení, s manželkou se stará o úklid kostela poté,
co se nenašel mezi farníky žádný jiný dobrovolník.
Nicméně duchovní hudba zůstává hlavním
způsobem vyjádření jeho služby Bohu a naší
farnosti.

Náš pan varhaník v kostele
sv. Jakuba při společné farní
návštěvě minoritského kláštera.
V tomto kostele také přes 20 let
zpíval ve sboru Cantores
Pragenses.
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My, košířští farníci, mu přejeme, aby ještě dlouho za pultem varhan svým
zvučným hlasem chválil Hospodina a děkujeme mu, že nás vede a
doprovází, když se snažíme i my svým společným zpěvem k této chvále a
oslavě přispívat.

Římskokatolická košířská farnost v Praze 5
P. Lohelius Klindera, Th.D., S. Dobeš, V. Plíšek, M. Práger
J. Brůček
15. každého měsíce
170 výtisků
Neprodejné
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