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NEPOSKVRNĚNÁ PANNA MARIA

B

ěhem adventní doby slavíme každoročně jeden z největší svátků Panny Marie počaté
bez poskvrny prvotního hříchu. Letošní den svátku - středa 8. prosince 2004 je spojen
se 150-letým výročím Bully "Ineffabilis Deus", ve které papež Pius IX. slavnostně
vyhlásil dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie.
Tomuto závažnému kroku předcházel narůstající počet hlasů, požadujících tuto
definici. Proto papež Pius IX. svolal již roku 1848 grémium teologických poradců a 2. února
roku 1849 vydal pro celý episkopát světa encykliku "Ubi primum", aby podnítil vyhlášení
definice. Z 603 dotazovaných biskupů odpovědělo 546 ve prospěch vyhlášení tohoto
dogmatu.
Papežova bulla z 8. prosince 1854 nejprve konstatuje vznešenost Blahoslavené Panny
obecně. Začíná slovy "Nesmírný Bůh (Ineffabilis Deus) ... od věků vyvolil a určil za matku
svého Jednorozeného Syna Marii, aby v ní jediné našel zalíbení své nejmilostivější vůle." Dále
se bulla zabývá vývojem dogmatu - pravdy víry, jejíž strážkyní a ochránkyní je Kristova
Církev a v níž se v během věků postupně utváří jasná formulace určité věroučné pravdy,
kterou však Církev již od svého začátku uchovává a věrně vyznává. Pak následuje vlastní

Definice Neposkvrněného početí Blahoslavené Panny Marie (Definitio immaculatae
conceptionis B. Mariae Vg.):

...Ke cti svaté a jedinečné Trojice, k chvále a
důstojnosti Panny Bohorodičky, k povznesení katolické
víry a rozšíření křesťanského náboženství, autoritou
našeho Pána Ježíše Krista, blažených apoštolů Petra a
Pavla a Nás, vyhlašujeme, zvěstujeme a definujeme učení,
které zavazuje, že nejblahoslavenější Panna Maria byla v
prvním okamžiku svého početí jedinečnou milostí a
výsadou všemohoucího Boha vzhledem k zásluhám Ježíše
Krista, Spasitele lidského pokolení, uchována prosta vší
poskvrny dědičné viny. Toto učení je od Boha zjevené, a
proto mu všichni věřící mají pevně a důsledně věřit."
Definice prohlašuje, že Maria nebyla nikdy pod vládou
prvotního hříchu. Avšak kvůli mnoha historickým těžkostem se v ní
zároveň přesně určuje smysl dogmatu. Formulací v prvním
okamžiku svého početí se definice vyhýbá biologickým otázkám a
pouze tvrdí, že Maria byla od chvíle, kdy se stala člověkem, od počátku svého bytí, prosta
hříchu, a tím popírá názor, že nad ní dědičný hřích krátce vládl, ale Bůh ji hned očistil. Slova
jedinečnou milostí a výsadou znamenají, že Maria je jediná osoba, které se této výsady
dostalo, alespoň pokud je církvi známo (na rozdíl od definice nanebevzetí, kde nic takového
řečeno není). Dále, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského pokolení: to
znamená, že Maria byla skutečně vykoupena pro budoucí zásluhy Ježíše Krista, který je tu
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právem nazýván "Spasitel", protože Maria není vyloučena z všeobecné potřeby vykoupení.
Slovy uchována prosta se znovu zdůrazňuje, že Marii nikdy nevládl dědičný hřích, a
pravděpodobně se zde i naznačuje, že bez zvláštního Božího zásahu by mu podléhala i ona.
Formulace vší poskvrny dědičné viny znamená, že v případě Panny Marie je vyloučeno
všechno, co souvisí s hříchem, ale definice nevysvětluje, co přesně znamená pojem
poskvrna. Úkolem teologie je pokusit se pochopit, čeho se pojem týká, vždyť přece Maria
mohla přesto trpět, být pokoušena, zemřít... Definice je tedy sestavena ze záporných tvrzení
a usiluje spíše o vyloučení nesprávných názorů, než o kladné prohlášení o Mariině svatosti.
Bula s definicí prošla osmi návrhy, a teprve v devátém bylo rozhodnuto vzdát se
jakékoliv snahy "dokázat" dogma z Písma a tradice. Byl přijat nový postup, který na
neposkvrněné početí pohlíží jako na pevnou součást víry církve. Bula pak znovu pročítá
doklady z Písma a tradice, vyvozuje z nich důsledky a nachází v nich hlubší význam, než
mohli sami jejich autoři ve své době chápat.
Všichni křesťanští autoři se shodnou na tom, že spása je čirý Boží dar. Dítě je
posvěceno křtem, dospělý přijímá Boží dar ospravedlňující milosti vírou. Tvrdíme-li, že Maria
byla počata bez poskvrny prvotního hříchu, prohlašujeme tím, že byla vykoupena
nejdokonalejším možným způsobem. Hřích se jí vůbec nedotkl. Tento Boží dar je čirá milost,
nejdokonalejší příklad "pouhé milosti". Maria neučinila nic, čím by si onu milost zasloužila
nebo získala: dostala ji zdarma jako Boží dar. Později, při zvěstování, na něj s vírou odpoví.
Otcové východní tradice nazývají Boží Matku "celou svatou" (Panhagia), slaví ji jako
"nedotčenou jakoukoliv poskvrnou hříchu, takřka modelovanou Duchem svatým a vytvořenou
jako nové stvoření". Z Boží milosti zůstala Maria po celý svůj život nedotčena jakýmkoli
osobním hříchem.
Můžeme chápat, proč je tento dar Marii tak drahý, a proč se v Lurdech představila:
"Jsem Neposkvrněné Početí." Raduje se, že se nikdy ani na okamžik neocitla mimo Boží
lásku, že ji nikdy neposkvrnil hřích. Teprve když uvažujeme o její lásce k Bohu a o tom, že si
uvědomovala, jak nesmírně ji Bůh miluje, začínáme poněkud chápat její radost z
neposkvrněného početí.
V neposkvrněném početí se plně uskutečňuje dílo vykoupení. Lze říci, že Maria se
tímto darem stala zcela uzdraveným člověkem. Neutrpěla žádné duchovní rány, které nám
brání naprosto se vydat Bohu v lásce. Jedině díky neposkvrněnému početí mohlo být Mariino
"ano" při zvěstování bezvýhradné, prosté všech podvědomých zábran. Liturgie na několika
místech nazývá Marii počátkem církve. V Marii se milost vykoupení také nejdokonaleji
projevuje. Neposkvrněné početí je počátkem toho, že církev jednou bude "bez poskvrny
nebo vrásky.. svatá a bez vady" (Ef 5,27). Čím celá církev jednou bude, tím je díky
neposkvrněnému početí a nanebevzetí Maria již nyní.
Umístění tohoto svátku Panny Marie do adventní doby je silným podnětem pro
všechny věrné křesťany, aby se během přípravy na oslavu Kristova prvního příchodu na svět
a v očekávání jeho druhého příchodu ve slávě očišťovali od všech hříchů důkladnou svátostí
smíření a pokáním, které vede k proměně života.

Nebeský Otče, oslavujeme veliké věci, které jsi učinil Panně Marii, a
prosíme: dej, ať nás stále
povzbuzuje příklad Matky tvého Syna, které se nikdy nedotkl hřích. Skrze
Krista, našeho Pána.
Amen.
P. Lohelius
Použitá literatura:

Katechismus katolické církve, Zvon , Praha 1995.
Christopher O´Donnell: Slavíme s Marií, Kostelní Vydří 1996.
Denzinger-Schonmetzer:
Enchiridion
symbolorum
definitionum
declarationum, Herder, 1973.

-2-

et

Prosinec 2004
3. pátek
5. neděle
6. pondělí
7. úterý
8. středa

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Sv. Mikuláše, biskupa
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
12. neděle 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
13. pondělí Památka sv. Lucie, panny a mučednice
14. úterý
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele
církve
19. neděle 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
24. pátek
Pátek po 4. neděli adventní
Večerní mše z vigilie
25. sobota Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
26. neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
27. pondělí Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. úterý
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
29. středa Pátý den v oktávu Narození Páně
30. čtvrtek Šestý den v oktávu Narození Páně
31. pátek
Sedmý den v oktávu Narození Páně
Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
Leden 2005

Svatá Lucie, panna
a mučednice

1.1. sobota Oktáv Narození Páně
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
2.1. neděle 2. neděle po Narození Páně
6.1. čtvrtek Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
9.1. neděle Svátek Křtu Páně

•
Adventní bohoslužby budou po celý měsíc prosinec zcela beze změn ve všech
třech košířských kostelech s výjimkou posledního adventního dne - v pátek po 4.
neděli adventní, kdy bude poslední rorátní mše v kostele Na Klamovce v 7.30 hod.
•
Mikulášská besídka se koná v sobotu 4. prosince po večerních bohoslužbách ve
farním sále u sv. Jana Nep. Srdečně jsou zváni všichni farníci.
•
Biblická katecheze pro dospělé bude v sobotu 11. prosince po večerních
bohoslužbách ve farním sále u sv. Jana Nep.
•
Předvánoční večer farní mládeže bude v sobotu 18. prosince po večerních
bohoslužbách ve farním sále u sv. Jana Nep.
•
Prosincová a lednová sbírka v pokladničce u vchodu do kostela sv. Jana je
určena na opravu varhan. Velké varhany na galerii jsou v kritickém stavu, jak ostatně
mohou návštěvníci kostela „slyšet na vlastní uši“. Proto se v současné době zprovozňují
varhany vpravo nad presbytářem. Jejich oprava je nákladná a farní pokladna téměř zeje
prázdnotou. Kromě nedělní farní sbírky, kterou 26. prosince vyhlásí P. Lohel, prosíme o Vaše
byť drobné průběžné dárky do pokladničky.
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Předvánoční sbírka arcidiecézní charity
Arcidiecézní charita pořádá sbírku zimního (svrchního i spodního) pánského ošacení a
obuvi. Sbírka je určena pro bezdomovce. Čisté oděvy a obuv je možno předávat
v sakristii kostela sv. Jana. Nepomuckého v době od 1. do 15. prosince 2004. Sbírku
v naší farnosti organizuje MUDr. E. Horáková. Jí i všem dárcům děkujeme.
Vánoční bohoslužby 2004/2005
24. 12.

pátek

Vigilie ze Slavnosti Narození Páně
16.00 hod.
kostel sv. Jana Nep.

25.12.

sobota

Půlnoční mše sv. ze Slavnosti Narození Páně
kostel sv. Jana Nep.
9.00 hod.
kostel sv. Jana
11.00 hod.
kostel Nejsv. Trojice

26.12.

neděle

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
9.00 hod.
kostel sv. Jana Nep.
11.00 hod.
kostel Nejsv. Trojice

27.12.

pondělí

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
7.30 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
žehnání vína

28.12.

úterý

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
7.30 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie

31.12.

pátek

Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
16.00 hod.
kostel sv. Jana Nep.
17.30 hod.
kostel Nejsv. Trojice

1.1.

sobota

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
9.00 hod.
kostel sv. Jana Nep.
11.00 hod.
kostel Nejsv. Trojice

2.1.

neděle

2. neděle po Narození Páně
9.00 hod.
kostel sv. Jana Nep.
11.00 hod.
kostel Nejsv. Trojice

6.1.

čtvrtek

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
17.30 hod.
kostel sv. Jana Nep.

9.1.

neděle

Svátek Křtu Páně
9.00 hod.
kostel sv. Jana Nep.
11.00 hod.
kostel Nejsv. Trojice

Pokojný a radostný advent a požehnané
prožití svátků Kristova Narození všem
věrným košířským farníkům přeje P. Lohelius
s celou redakcí farního listu.
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Adventní čas

Libuše Matysíková

Pojď tam, kde se ztišíš
vzbudíš pokoru
obrátíš ve svém srdci
a směřuješ nahoru
pojď tam, kde velebně cinkají rolničky
zvony zvoní
pojď nemyslet jen na sebe
i jiní kolem nás chodí
pojď tam, kde se volá po lásce
kde život proniká do nitra
pojď, andělské poselství nás volá k radosti

pojď, v prosbě - dej nám prostotu
abychom uměli přijímat dary a vážili se
životů
pojď, získat vnitřní sílu
dát i oběti
odstranit utrpení bídu
jsme chráněni - jsme sepjati
pojď tam, kde nejsme otupělí
kde nechybí cit a laskavost
pojď, pomáhat těm, jimž ublížíme
lásky není nikdy dost

Další pohledy na katolickou víru
II. Cesty poznání Boha
17. Jaká je přirozená cesta poznání Boha?
Boha můžeme poznat přirozeně použitím našeho zdravého rozumu, úvahou o
přírodním světě stvořeným od Boha./31/
18. Co to znamená?
Tím se chce říci, že krása a moc, moudrost i dobrota ve světě jsou důkazem krásy,
moci moudrosti a dobroty Boží. On učinil svět a zachovává jej ve stálé existenci k přemítání
o Jeho vlastním božství./32/
19. Můžeme být otevření pro vidění Boha v Jeho stvoření?
Ano, naše upřímná touha po pravdě, po ctnosti, po pravé svobodě a po štěstí je
předpokladem pro rozpoznání Boha ve světě, který On stvořil./33/
20. O čem svědčí dějiny lidstva?
Svědčí o všeobecném hledání Boha. Narozdíl od světa, je bytím, které musí existovat,
které jediné je bez začátku a bez konce./34/
21. Jak můžeme navázat důvěrný vztah s Bohem?
Můžeme tak učinit pouze s pomocí jeho milosti. Na podkladě našeho poznání Boha
rozumem můžeme přistoupit ke svobodnému přijetí jeho nadpřirozeného zjevení o Něm
vírou./35/
Na cestě křesťanského zdokonalování

II. Stupně křesťanské dokonalosti.
7. Které
1.
2.
3.

s t u p n ě křesťanské dokonalosti rozlišujeme?
cestu očistnou,
cestu osvětnou a
cestu jednotící

Tyto tři stupně nemusejí vždy nutně následovat po sobě, nýbrž spíše částečně
probíhají vedle sebe, částečně se mohou prostupovat.
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8. Kdo jde o č i s t n o u cestou?
Očistnou cestou jde, kdo se vážně snaží:
1. aby očistil svou duši od hříchu a od lásky ke světu;
2. aby umrtvil nezřízené vášně.
To je cesta začátečníků. Bojují hlavně ještě proti smrtelnému hříchu, a to především
z bázně před Božími tresty.
9. Kdo je na o s v ě t n é cestě?
1. kdo nepadá již tak snadno do hříchů a znatelně oslabil své zlé vášně;
2. kdo horlivě usiluje o ctnosti.
To je cesta pokročilejších. Ještě upadají do všedních hříchů, ale snaží se stále více od
nich se očišťovat. Hlavní vzpruhou v jejich snaze je jim radostná naděje v Boha. Ve světle
Boží milosti poznávají svůj stav i to, co jim je ke spáse, lépe než na prvním stupni.
10. Kdo je na cestě j e d n o t í c í ?
1. kdo se zcela odpoutal od světa i od vlastního já;
2. kdo žije plně pro Boha.
To je cesta dokonalých. Snaží se oprostit i od nedokonalostí. Převahu má u nich láska
k Bohu.

KDE JSI, DUŠE MÁ?
P. Lohelius

POZNÁVÁME NAŠE FARNÍKY
13. listopadu letos oslavil kromě svátku svého osobního patrona Stanislava Kostky
také sedmdesátileté životní výročí jeden z našich věrných farníků, pan Stanislav Dobeš.V
našem farním společenství je velmi aktivní – řadu let „předseduje“ Společnosti přátel
košířských kostelů a Farní radě, je členem redakční rady Farního listu. Velmi rádi ho vídáme
při ranních bohoslužbách v kapli Na Klamovce, o kterou se s láskou a pečlivostí stará.

Do dalšího života mu ze srdce přejeme pevnou a ryzí víru, radostnou naději a
hojnost Boží i lidské lásky.
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