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VÍRA PANNY MARIE
Měsíc říjen spojený s modlitbou posvátného růžence nám znovu nabízí příležitost navázat hlubší
vztah přátelství a lásky k Panně Marii. Rok víry, který budeme s církví prožívat, po jeho vyhlášení
naším papežem Benediktem XVI., nás může podnítit k pohledu na Matku Boží a její život ve víře.
Když uvažujeme o Mariině neposkvrněném početí, o její jedinečné svatosti, ustavičném panenství
před porodem, při porodu i po porodu Božího Syna nebo jejím nanebevzetí, hrozí nám nebezpečí, že
se tolik zaměříme na její výjimečnost, že zapomeneme na její lidství, k němuž v duchovním životě
patří víra. Maria je po Bohu Matkou a Učitelkou našeho duchovního života, v němž hraje víra
rozhodující roli.
Představit si Marii jako malé dítě, jako mladou matku nebo jako
vdovu, která ztratila jediného syna, to nám může pomoci, abychom
se s ní setkali ne jako s cizí, vzdálenou postavou nedostižitelné
svatosti, ale jako s tou, která byla, tak jako její syn, „vyzkoušena ve
všem možném jako my, ale nikdy se nedopustila hříchu” (srov. Žid
4,15). V naší úvaze nám může pomoci verš z Matoušova evangelia,
kde se vypráví, jak Ježíš přišel do Nazareta. Lidé z jeho vlastního
města jej nechtěli přijmout kvůli jeho učení, a proto namítali: „Copak
se jeho matka nejmenuje Maria?”(13,55). Těch několik slov nás vede
přímo k jádru tajemství vtělení, tajemství slabosti a chudoby. Syn Boží
se tak ponížil (viz Fil 2,7), že nikdo netušil nic o jeho božském
původu. Rovněž Maria, přestože byla bez hříchu a vyvolená k tomu,
aby se stala Boží matkou, vypadala tak obyčejně, že její sousedé
nechtěli Ježíše přijmout, protože přece dobře znají jeho matku Marii.
Život v Nazaretě probíhal ve skrytosti a pro vnější pozorovatele
naprosto normálně. Do jeho tajemství nám dává nahlédnout Jan Pavel II. ve své mariánské
encyklice:
„V letech Ježíšova skrytého života v nazaretském domě je také Mariin život „s Kristem skrytý v Bohu”
(srov. Kol 3,3) skrze víru… Matka se stýká s pravdou svého Syna jen ve víře a vírou! Je tedy
blahoslavená, protože „uvěřila” – a věří den co den uprostřed zkoušek a protivenství v době Ježíšova
dětství a potom v letech jeho skrytého života v Nazaretě, kde „je Ježíš poslouchal” (srov. Lk 2,51)…
Matka tohoto Syna, pamětliva všeho, co jí bylo řečeno při zvěstování, i pozdějších událostí, nosí tedy
v sobě úplnou „novou zvěst” víry: začátek Nového zákona. Je to začátek evangelia, čili dobrého,
radostného poselství. Ale není těžké postřehnout v onom začátku také zvláštní trýzeň srdce, jaká je
spojena s „temnou nocí víry”, abychom použili slova svatého Jana od Kříže, s jakýmsi „závojem”, přes
který se musíme přibližovat k Neviditelnému a stýkat se s tajemstvím (srov. Vystup na horu Karmel,
II, 3,4-6). Tímto způsobem se Maria mnoho let stýká s tajemstvím svého Syna a kráčí vpřed na své
pouti víry (RM 17).
Maria nám tedy není nijak vzdálená, naopak, žila náš život, a především musela kráčet ve víře jako
my. Vyrůstala jako dívka až do chvíle, kdy byla zaslíbena za manželku Josefovi. Představa, že Josef
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byl již stařec, pochází až z apokryfního Jakubova protoevangelia. Autor mu zřejmě přisoudil vysoký
věk, aby se předešlo pochybnostem o Mariině panenství(9,1-2).
Z Matoušova textu (13,55): „Copak se jeho matka nejmenuje Maria?” můžeme Marii vnímat jako
zcela obyčejnou ženu, která u svých sousedů rozhodně není příliš ve vážnosti. Posloupnost Ježíšova
početí a narození nám dovoluje také nahlédnout, kolik nepochopení asi zakusila. Nepochopení bude
vždy údělem těch, kdo chtějí Ježíše upřímně následovat ve víře v Jeho slovo.
Toto nepochopení ze strany nevěřících lidí nás tedy nemá zaskočit a odradit. Dívají se totiž na
pravdy Boží „tělesným”, pozemským nebo čistě lidsky omezeným pohledem. Jde však o skutečnosti,
které přesahují naše smyslové a rozumové schopnosti. Jejich přijetí předpokládá sílu Boží milosti
a světlo Ducha svatého, které jsou nutnou výbavou věřícího člověka. Kdo nepřipustí tuto vyšší oblast
lidského poznání a pokouší se o pouhé racionální vysvětlení Božích pravd, ten zvolil naprosto nepřiměřenou metodu a jeho úsilí je nesmyslné. Jako kdybychom například filosofické otázky o pravdě,
dobru, lásce nebo svobodě chtěli zkoumat chemickou metodou pomocí zkumavek a mikroskopů.
Pro věřícího je rozhodující to, co učí a k věření předkládá Kristus a Jeho církev. O tom je
nesmyslné pochybovat v bláhovém domnění, že tím jde o jakousi vymoženost či pomůcku pro
duchovní život. Někteří současní autoři si v tom dokonce libují a neváhají to doporučovat ostatním
podle hesla a zároveň názvu jedné knihy „Není pevné, co se nechvěje”. Náš Pán přísně káral
nedostatek víry a pochybnosti ve víře. Naopak velmi si cenil každého upřímného a poctivého projevu
víry.
Tím se nezamítá rozumné zkoumání předmětu víry – Božích tajemství, oblast teologické vědy
a mystiky. Tímto bádáním se víra nemá problematizovat, ale zdokonalovat a prohlubovat. Tak to
chápali všichni světci a církevní učitelé. Brali si jistě také za vzor Pannu Marii, která důkladně
rozvažovala o všem, co slyšela od Pána a co s ním prožívala na své životní cestě.
P.L.
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Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Památka svatých andělů strážných
Památka sv. Františka z Assisi
1. pátek v měsíci
Sv. Bruna, kněze
27. neděle v měsíci
Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Sv. Jana Leonardiho, kněze
Sv. Radima, biskupa
28. neděle v mezidobí
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Sv. Hedviky
Sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Sv. Pavla od Kříže
29. neděle v mezidobí
Sv. Jana Kapistránského, kněze
Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Sv. Gilberta, opata
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Sv. Wolfganga, biskupa
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Říjen – měsíc posvátného růžence
V celém měsíci říjnu jsme podněcování k horlivější modlitbě posvátného růžence, abychom
stále hlouběji pronikali svým srdcem do tajemství Kristova a Mariina života.
Setkání v domečku a katecheze
Setkání v domečku bude v pátek 5., 19. a 26. října. Sobotní katecheze budou v sobotu 6. a 20.
října.
Zasedání farní rady
Zasedání farní rady bude v pátek 12. října.
Výuka náboženství
První hodina náboženství pro děti školního věku od 1. do 5. třídy bude ve čtvrtek 4. října v 15.
hod. ve farním sále u sv. Jana Nep.
Slavnost posvěcení kostela Nejsvětější Trojice
Slavnost posvěcení farního kostela Nejsvětější Trojice bude na poslední říjnovou neděli 28. října
v 11.00 hod.

Úmysly Apoštolátu modlitby na říjen
1. Aby se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších křesťanských
zemích.
2. Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném závazku
k evangelizaci.
3. Aby pomazání ke královskému kněžství nás uschopňovalo pro službu církvi
a světu.

Sv. Jan Kapistránský, kněz ‒ památka 23. října
Svatý Jan Kapistránský patří mezi světce, jejichž život byl úzce spjatý s dějinami a událostmi
doby, v které žili. A byla to rušná doba.
Pocházel z horského městečka Capestrana ve střední Itálii, kde se narodil 24. června 1386.
Jeho otec přišel do Itálie se dvorem neapolského krále Ludvíka z Anjou, byl tedy asi Francouz.
Později vzpomínal na velkou rodinnou tragédii, kdy nepřátelé jeho rodiny zabili ve dvou dnech čtyři
jeho sourozence a dvanáct dalších členů rodiny a zapálili jejich dům. V tomto masakru pravděpodobně zahynul jeho otec.
Základní vzdělání získal Jan od domácího učitele. Asi od r. 1405 studoval na universitě v Perugii
s výborným prospěchem právo. V té době se i oženil. V r. 1412 se stal v Perugii guvernérem. Byl
známý svou spravedlností a bojem proti korupci. V r. 1416 vypukla válka mezi Perugií a rodem
Malatestů. Jan byl poslán jako vyslanec sjednat mír, ale byl uvržen do vězení. Ve vězení měl vidění sv.
Františka, který ho zval do františkánské řehole. Za velké výkupné se dostal z vězení a se souhlasem
manželky vstoupil 4. října 1416 do františkánského řádu. Stal se přísným asketou a hájil přísné
zachovávání řehole.
Velký vliv na něj měl sv. Bernardin Sienský. Jan ho doprovázel na jeho cestách, aby se od něho
učil. Sám už, jako jáhen, mohl také kázat. Ale jeho apoštolská činnost se rozvinula až po vysvěcení
na kněze v r. 1425. Procestoval celou Itálii a všude jeho vynikající kázání poslouchaly velké davy.
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Ve františkánské řeholi v té době sílilo hnutí observantů, kteří usilovali o návrat k původní
přísnosti, zejména v zachovávání chudoby. Jan velmi aktivně podporoval sv. Bernardina v podpoře
tohoto hnutí.
Často byl vysílán Svatým stolcem jako legát k vyřizování různých záležitostí. Byl v Miláně,
v Burgundsku i u francouzského krále. V r. 1451 se stal apoštolským legátem v Rakousku.
V červenci 1451 přijel konat kázání do Brna. Kázal latinsky
a tlumočníci překládali jeho řeč do češtiny a němčiny. Pak chtěl jít kázat
i do Čech a setkat se s Janem Rokycanou, ale Jiří z Poděbrad mu do
Prahy zakázal vstup. Bál se totiž jeho řečnického umění, protože během
Janova působení v moravských městech, zvláště v Olomouci a v Brně, se
přes čtyři tisíce lidí navrátilo z husitství do církve. Když světec zjistil, že
jeho úsilí dostat se do Prahy bude marné, odebral se do severních
a západních Čech, kde kázal v Chebu, Mostě, Tachově, Plzni a Kadani,
poté odešel do Vratislavi.
V r. 1454 byl povolán na kongres do Frankfurtu, kde se rozhodlo
o vyslání křížové výpravy na pomoc Uhrám proti Turkům. Této výpravy
se v roce 1456 zúčastnil, spolu s vojevůdcem Janem Hunyadim a kardinálem Carvajalem. Když u Bělehradu rozhodovali, zda se mají pouštět
do nebezpečné bitvy, Jan Kapistrán je přesvědčil. Tím se velmi zasloužil
o slavné vítězství nad Turky v bitvě u Bělehradu, které bylo vybojováno
22. července 1456. Tím byl vpád Turků do Evropy na mnoho let zadržen.
Po bělehradské bitvě Jan vážně onemocněl. Odešel do kláštera v Iloku na Dunaji (dnes v nejvýchodnější části Chorvatska), kde zemřel 23. října 1456.
Za blahoslaveného byl prohlášen papežem Lvem X. r. 1514, ale jeho úcta byla omezena jen na
sulmonskou diecézi. Papež Řehoř XV. ji rozšířil na celou Církev. A konečně byl prohlášen za svatého
papežem Alexandrem VIII. r. 1690.
Jan Kapistránský byl činný i literárně. Napsal 9 traktátů o věroučných otázkých, 14 o morálních
problémech, 6 z církevného práva a 10 týkajících se františkánské řehole. V jeho pozůstalosti je
i mnoho kázání a dopisů.
O životě sv. Jana Kapistránského vyšla v r. 2009 v Karmelitánském nakladatelství kniha W. Hünermana „Mnich mezi vlky”.
Podle Cathol.Encycl., R.Ondruše: Blízki Bohu i luďom, J.Kadlece:Přehled českých círk.dějin., aj.

M.P.

Zprávy z farnosti
Životní jubileum našeho exfarníka Mgr Václava Plíška
Náš bývalý farník pan Václav Plíšek oslaví dne 5.října
2012 své čtyřicáté narozeniny.
Pro košířskou farnost, zejména její mládež,
vykonal mnoho dobrého. Několik let působil jako
erudovaný animátor, který získával pro tuto činnost
i zahraniční zkušenosti (především v Německu). Úzce
spolupracoval s naším duchovním vůdcem P. Lohelem
i s redakční radou Košířského farního listu. Mnoho
našich farníků, zvláště těch nejmenších, ho zná jako
dlouholetého světce Mikuláše, který je dosud přijíždí
z velké dálky potěšit a spolu s dvojicí našich andělů
i obdarovat. Za všechnu práci pro farnost mu patří náš
velký dík s upřímným Zaplať Pán Bůh.
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Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, štěstí, Božího požehnání a spokojenosti v rodině i při
tvůrčí práci v televizi NOE.
K našemu přání se připojuje manželka Ludmila a svému milovanému muži a tatínkovi Jakoubka
a Filípka přeje také hodně radosti a síly do dalších let.
A všem farníkům Košířské farnosti děkuje za modlitby za uzdravení malého Filípka, který se má
čile k světu.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Ve dnech 8.-16.9. proběhly v ČR Dny evropského dědictví. Městská část Praha 5 se k této akci
připojila a 8.-9. září zorganizovala otevření a prohlídky některých historických objektů na svém území.
Je naší radostí, že se jednalo převážně o sakrální stavby, některé z nich běžně nepřístupné. Naše
farnost dala k dispozici ke komentovaným prohlídkám kostel Nejsvětější Trojice a přilehlý
Malostranský hřbitov.
Skautský smíšený pěvecký sbor Cantuta ,
jehož členem a zároveň originálním
programovým
průvodcem
je
náš
farník/ministrant
Ing. Václav Dráb,
vystoupil v neděli 9.9. v kostele Sacré
Coeur v Holečkově ul. Tento novogotický
kostel s vnitřní beuronskou výzdobou
(stylově stejnou jako v protějším kostele
sv. Gabriela) je běžně pro veřejnost
nepřístupný, je v soukromých rukou.
Hrstka našich farníků si tedy mohla u této
příležitosti nejen kostel prohlédnout, ale i
poslechnout
zpěv
„naší“
Cantuty.
Vystoupení bylo velmi zdařilé, sbor
v dobré pohodě, dokonce předvedl na závěr i rychlý kostýmní převlek. Václav jako obvykle „perlil“
při uvádění jednotlivých skladeb, spokojené obecenstvo ve zcela zaplněném kostele nadšeně
aplaudovalo výkonu sboru. Cantutě děkujeme za velmi příjemné odpoledne v krásném sakrálním
prostředí .

OKÉNKO VÍRY
BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
415. Co je to mravní zákon?
Mravní zákon je dílo Boží moudrosti. Předepisuje člověku cesty, pravidla chování, která vedou ke
slíbené blaženosti, a zakazují cesty, které člověka vzdalují od Boha.
416. V čem spočívá přirozený mravní zákon?
Přirozený mravní zákon, vepsaný Stvořitelem do srdce každého člověka, spočívá v účasti na Boží
moudrosti a dobrotě. Vyjadřuje původní smysl pro mravnost, který umožňuje člověku rozumem
rozlišovat dobro a zlo. Je všeobecný a neměnný a tvoří základ povinností a práv osoby i lidské
společnosti a občanského zákona.
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417. Vnímají přirozený zákon všichni lidé?
V důsledku hříchu nevnímají všichni lidé vždy stejně jasně a bezprostředně příkazy přirozeného
zákona.
Proto Bůh „napsal na desky zákona to, co lidé nedokázali číst ve svých srdcích“ (sv. Augustin)
418. Jaký je vztah mezi přirozeným zákonem a Starým zákonem?
Starý zákon je prvním stupněm zjeveného zákona. Obsahuje mnoho pravd, které jsou rozumu
přirozeně přístupné a které jsou takto potvrzeny a ověřeny ve Smlouvě spásy. Mravní předpisy
Starého zákona jsou shrnuty v Desateru Božích přikázání, kladou základy povolání člověka, zakazují,
co odporuje lásce k bohu a bližnímu, a předepisují, co je pro ni podstatné.
419. Jaké místo má Starý zákon v plánu spásy?
Starý zákon umožňuje poznat mnoho pravd, které jsou rozumu přístupné, určuje, co se má nebo
nemá dělat a především jako moudrý vychovatel připravuje a uschopňuje k obrácení a přijetí
evangelia. Je sice posvátný, duchovní a dobrý, ale ještě nedokonalý, protože sám ze sebe nedává sílu
a milost Ducha k jeho zachovávání.
420. Co je to Nový neboli evangelijní zákon?
Nový neboli evangelijní zákon, vyhlášený a uskutečněný Kristem, naplňuje a dovršuje Božský,
přirozený a zjevený zákon. Je shrnut v přikázání milovat Boha a bližního a milovat se navzájem, jako
Kristus miloval nás; je také niternou skutečností člověka: milostí Ducha Svatého, která uschopňuje
k lásce. Je „zákonem svobody“ (Jak 1,25, protože vede k tomu, abychom jednali spontánně
z podnětu lásky.
„Nový zákon je především milost Ducha Svatého, daná věřícím v Krista“ (Sv. Tomáš Akvinský)
421. Kde je obsažen Nový zákon?
Nový zákon je obsažen v celém životě a kázání Krista a v morální katechezi apoštolů: jeho hlavním
vyjádřením je horské kázání.

Bohoslužby v košířské farnosti:
Slavení eucharistie
neděle
9.00 sv. Jan Nepomucký
11.00 Nejsvětější Trojice
pondělí
úterý

7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce
7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce
(kromě měsíce července a srpna)

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

Od středy do soboty je pravidelná modlitba posvátného růžence přede mší sv.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy 15 minut přede mší sv. nebo podle dohody
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