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MARIÁNSKÁ CÍRKEV
Na začátku minulého měsíce září jsem v rozhovoru s jednou věřící ženou uvažoval, jaký tento
měsíc bude po duchovní stránce, čím pro nás, kteří žijeme v církvi a s církví, bude zvláštní. Paní
řekla, že to bude měsíc mariánský, ale pak se zarazila a uvědomila si, že za mariánský měsíc je
považován až další měsíc říjen, především podle růžencové modlitby. Neubránil jsem se myšlence, že
i měsíc září je ve znamení Bohorodičky Panny Marie, vždyť v něm slavíme narozeniny naší nebeské
Matky 8. září a také její jmeniny 12. září, který je dnem Jména Panny Marie a památku Sedmibolestné Panny Marie 15. září.
Pokud se však podíváme na celý církevní rok, nenajdeme
tam kromě dubna jediný měsíc, ve kterém by chyběla alespoň
některá liturgická památka Matky Boží. Celý liturgický rok je
zaměřen především na našeho Spasitele, On je středem,
pramenem a vrcholem eucharistické bohoslužby, kterou denně
po celý rok slavíme. Tajemství a události jeho života tvoří
dovršení dějin spásy a jsou hlavním zdrojem našeho posvěcení
– spojení s Bohem, účastí na jeho životě. Zároveň však je
v pohledu na našeho Pána nepřehlédnutelná jeho Matka –
Bohorodička. Bez ní by na svět nepřišel Bůh a člověk v Kristu
Ježíši, i když Bůh mohl zvolit ve své všemohoucnosti i jiný
způsob svého příchodu. Ten se však uskutečnil právě touto
cestou, což je již definitivní a neměnné s trvalými
a nezvratnými důsledky.
I když je církev především Kristova, On je její Hlavou,
Původcem, Pravdou, Cestou a Životem, přeci je také církví
Mariinou. K její katolicitě tedy úplnosti patří nejen přítomnost
Trojjediného Boha, Písmo svaté, posvátná Tradice, Učitelský úřad spojený s neomylností v pravdách
týkajících se víry a mravů, svátosti v kompletním zastoupení, hierarchické uspořádání v posvátné
službě papeže, biskupů, kněží a jáhnů, ale i Panna Maria, Matka vtěleného Boha a všech jeho
věrných přátel, z nichž se již mnozí radují v nebeské slávě.
Proto této Matce Slova patří náležitá pozornost a úcta, která sice není božská – latrie – patřící
Třem Božským osobám, ale jde o vyšší úctu – hyperdulii vzhledem k ostatním svatým, jimž náleží
základní úcta – dulie.
Na Marii se vztahuje blahoslavenství pro její věrnost nejen vtělenému Slovu, ale také vzhledem
ke slyšenému Božímu slovu, což správně zachytila její příbuzná Alžběta, když ji chválí za to, že uvěřila
všemu, co jí bylo řečeno od Pána. Po návštěvě u Alžběty se během celého jejího mateřství v Mariině
srdci rozvíjí důvěrná komunikace s Božím slovem. Uchovává bedlivě ve svém srdci vše, co se děje
v životě jejího Syna i slova, která zaznívají z jeho úst. Stává se „nejúrodnější půdou” pro zaseté Boží
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slovo, a tak přináší „stonásobný užitek”. Je totiž schopna zvládat životní situace s mimořádnou
dokonalostí. Tím se stává nejlepším vzorem pro celou církev všech dob a generací. Proto v ní mohou
všichni věřící v Krista najít mocnou Pomocnici.
Proto i v posynodní apoštolské exhortaci o Božím slově v životě a poslání církve Verbum Domini, jí papež Benedikt XVI. věnuje pozornost těmito slovy:
„Protože mám na paměti nerozdělitelné pouto mezi Božím Slovem a Marií z Nazareta, vybízím spolu
se synodními otci k tomu, aby se mezi věřícími, především v životě rodin dával větší prostor
mariánským modlitbám jakožto pomoci k rozjímání o svatých tajemstvích, o nichž vypráví Písmo.
Velmi užitečným nástrojem je například osobní i společná modlitba svatého růžence, která prochází
spolu s Marií tajemství Kristova života a kterou papež Jan Pavel II. obohatil o tajemství světla. Je
vhodné doprovodit jednotlivá tajemství krátkými úryvky z Bible, které se týkají právě uvažovaného
tajemství, aby se tak usnadnilo zapamatování některých významných výrazů Písma, ve vztahu
k tajemstvím Kristova života”.(VD 88)
K tomu, co papež v tomto odstavci doporučuje, nacházíme bohatou zásobu literatury, která na
úryvcích z Písma rozvíjí meditace směřující do praktického duchovního života, jenž je prožíván
s Pannou Marií. Opakovanými zdrávasy se má prohlubovat naše vyznání lásky k naší nebeské Matce
a vyprošovat si na její přímluvu sílu k uskutečňování dobra, pramenícího z jednotlivých tajemství posvátného růžence. Tím tato modlitba neupadne do pouhé mechaničnosti a tupého omílání stejných
slov.
Jako další nejvýznamnější mariánskou modlitbu doporučuje synod modlitbu Anděl Páně.
„Jde o prostou a hlubokou modlitbu, která nám umožňuje „každý den pamatovat na vtělené Slovo”.
Je vhodné, aby Boží lid, rodiny a komunity zasvěcených osob byli věrní této mariánské modlitbě, kterou nás tradice vybízí modlit se za úsvitu, v poledne a za soumraku. V modlitbě Anděl Páně prosíme
Boha, aby na Mariinu přímluvu dal také nám plnit Boží vůli jako ona a poskytnout v sobě příbytek jeho Slovu. Tato praxe nám může pomoci posílit autentickou lásku k tajemství vtělení.” (VD 88)
Podstatu křesťanství můžeme vložit do slova VTĚLENÍ. Je to základ, z něhož vychází celý život
a vykupitelské dílo našeho Pána. Bez Panny Marie by nebylo vtělení Krista, nebylo by křesťanství
a nebyli by křesťané – církev.
Nejen tisíckrát, ale třeba i stotisíckrát nebo milionkrát pozdravujeme Tebe, Maria,
naše milovaná Matko a děkujeme Ti!
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
První pátek v měsíci
Sobotní památka Panny Marie
První sobota v měsíci
27. neděle v mezidobí
Památka Panny Marie Růžencové
Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Sv. Jana Leonardiho, kněze
Sv. Radima, biskupa
28. neděle v mezidobí
Sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Sv. Hedviky
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NEDĚLE
středa
čtvrtek
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28.
31.

pondělí
čtvrtek

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, kněze
29. neděle v mezidobí
Sv. Jana Kapistránského, kněze
Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
30. neděle v mezidobí
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Sv. Wolfganga, biskupa

Katecheze pro dospělé
Tématem katechezí bude: „Výklad evangelia podle sv. Jana”. Budou pokračovat v sobotu 5.
a 19. října ve farním sále u sv. Jana Nep. a během pátečních setkání v domečku u kostela
Nejsvětější Trojice vždy po bohoslužbách.
Katecheze dětí
První katecheze dětí bude ve čtvrtek 3. října v 15. hod. ve farním sále u sv. Jana Nep.
Následující katecheze budou pokračovat vždy ve čtvrtek v tuto dobu. Jde o součást náboženské výchovy dětí, jejíž hlavní těžiště spočívá na rodičích a kmotrech.
Schůze farní rady
Schůze farní rady se uskuteční v pátek 12. října po večerních bohoslužbách v domečku
u kostela Nejsvětější Trojice.
Sbírka na opravy košířských kostelů
Při nedělních bohoslužbách dne 3. listopadu 2013 se bude konat zvláštní sbírka na potřebné
opravy obou košířských kostelů. Prosíme naše farníky, aby laskavě podle svých možností přispěli
a umožnili tak provedení nezbytných prací (jejich výčet byl uveden v zářijovém čísle Farního listu).
Všem dárcům upřímné Zaplať Pán Bůh.

Úmysly Apoštolátu modlitby na říjen

1. Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí ukončit, aby zakusili
blízkost Boží lásky (úmysl všeobecný) .
2. Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve vědomí, že
jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova (úmysl misijní).
3. Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici (úmysl našich biskupů).
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Sv. Antonín Maria Klaret, biskup – památka 24. října
Svatý Antonín Maria se narodil v křesťanské rodině r. 1807 v Sallentu ve Španělsku v provincii
Barcelona. Od samého dětství toužil po kněžském stavu, ale musel pracovat v otcově tkalcovně. Tento obor také úspěšně studoval a v jedenadvaceti letech mu bylo nabídnuto místo technického ředitele
velké tkalcovny.
On odmítl a vstoupil do semináře v městě Vic a byl r. 1835 vysvěcen na kněze. Protože ve
Španělsku bylo tehdy kněží dost, odešel do Říma a chtěl se dát se do služeb kongregace pro šíření
víry. Vstoupil do jezuitského řádu, ale pro nemoc musel noviciát přerušit. Jezuitský představený mu
doporučil vrátit se do Španělska.
Tam faru nedostal a proto se rozhodl pro kazatelskou činnost. Chodil z místa na místo, zejména
v Katalánsku, nepřijímal ani peníze ani jiné dary, jen jídlo. Kázal šest až osm hodin denně. Jeho
explozivní osobnost strhávala lidi, kteří za ním přicházeli zdaleka, ale budila u někoho i nenávist. Jeho
spisy, v nichž zachytil svá kázání, byly velmi rozšířenou četbou. Jeho lásce se těšili především chudí,
zvláště dělníci pracující za malou mzdu na velkých latifundiích. Protože mu hrozilo nebezpečí poslal
ho biskup na Kanárské ostrovy.
Antonín Maria dlouho toužil založit misionářskou kongregaci. Když se z ostrovů vrátil pokusil se
o to s dalšími pěti kněžími. Roku 1849 vznikla Společnost synů Neposkvrněného srdce Mariina – klaretinů (též klaretiánů).
Tím se splnil jeho životní sen, ale v jeho životní dráze nastal r.
1850 obrat, když byl jmenován arcibiskupem v Santiagu na Kubě. Tam
přistál r. 1851 a hned začal konat exercicie pro kněze, kteří neměli 40
let biskupa. R. 1855 tam založil (s Marií Antonií Paris) i ženský
Apoštolský vzdělávací ústav Neposkvrněného početí – klaretinky. Na
všech vizitacích konal misie. Ale ukázalo se, že jako ve Španělsku, tak
i zde má tvrdošíjné odpůrce. Latifundisté ho považovali za
revolucionáře, autonomisté, kteří se snažili ostrov odtrhnout od
mateřské země, v něm viděli kolonialistu. Bylo na něj spácháno patnáct
atentátů, jizva v obličeji mu zůstala natrvalo.
Královna Isabella ho jmenovala svým zpovědníkem. Bylo jí 27 let
a prodělávala náboženskou krizi. Tento úřad přijal s tím, že se nebude
starat o politiku, že volný čas využije podle svého a že nebude bydlet
u dvora. Královnu musel ale přimět, aby propustila svého milence
a opět žila s manželem. Nakonec se ale královna podvolila a změnily se
pak i poměry na královském dvoře. Světec nechtěl ale nic jiného než život podle evangelia.
Uplatňoval toto učení ve všech společenských vrstvách a sám podle evangelia žil. Byl proto napadán
a zesměšňován. Tento velký náboženský duch Španělska 19. století se snažil vést k duchovnímu
životu všechny stavy a všechna zaměstnání. O jeho ohlasu mezi věřícími svědčí to, že jeho hlavní dílo
Přímá cesta vyšlo asi ve 2 milionech exemplářů. (Celkem napsal 15 knih a 81 menších pojednání.)
Když r. 1868 vypukla ve Španělsku revoluce, odešel s královskou rodinou do exilu. Krátkou dobu žil v Římě, pak se uchýlil do cisterciáckého kláštera Fontfroide ve Francii. Tam dne 24. října 1870
zemřel. Jeho ostatky byly r. 1897 převezeny do Vica. Blahoslaveným byl prohlášen roku 1934 a za
svatého jej prohlásil Pius XII r. 1950.
Kongregace klaretinů (CMF) má dnes skoro 500 domů, 19 biskupů, přes 2000 kněží, okolo 170
laických bratrů a působí v 63 zemích po celém světě. U nás působí v Praze u sv. Matěje a v Sokolově.
(Podle J.Heyduka:Svatí církevního roku a pramenů z Internetu)
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Život farnosti
Rozloučení
Dne 30. září 2013 jsme se rozloučili s naším milým farníkem
Ing. Františkem Gregorovičem
při mši sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého. Chodil do tohoto kostela často a
rád. Žil pro Pána Ježíše a pro jeho dům. V posledních letech přicházel i ve
všední dny a sedával v sakristii a připravoval se na mši sv. Často nosil
v postní době pokorně Kristův kříž při pobožnostech křížové cesty. Své vnuky
přiváděl na hodiny náboženství a sám je také učil. Nasazoval své profesní
schopnosti v dlouhodobé obětavé pomoci P. Vernerovi i jeho nástupci P.
Loheliovi při opravě a zvelebování košířských kostelů. Díky za jeho věrnou
službu a příklad opravdového křesťanského života! R.I.P.

KARMEL EDITH STEINOVÉ
Mnozí z našich farníků si jistě pamatují na výpravu do kláštera karmelitek na
Pernikářce (Karmel Edith Steinové) v červnu 2003. Zvětšená dokumentární
fotografie účastníků a sester karmelitánek dosud zdobí stěnu farního sálu u kostela sv.
Jana Nep.
Od té doby se mnohé změnilo. Sestry karmelitky opustily areál na Pernikářce
a přestěhovaly se do nové usedlosti na Jinonické ulici. Dále však navštěvují naši farnost a zúčastňují
se bohoslužeb v kostele sv. Jana Nep. i v kapli na Klamovce. Kromě
změn lokality došlo však v jejich komunitě i ke změnám
personálním. Italská sestra představená Taddea, která klášter
v Praze uvedla v život, byla pověřená funkcí generální sekretářky
celé kongregace a pražský klášter v r. 2007 opustila. Na její místo
nastoupila sestra Raffaella, kterou znají již i mladší farníci. I ta však
v současnosti klášter opouští a nastupuje jako představená
komunity Mater Carmeli v italském Trevízu. A do Prahy se po šesti
letech jako představená znovu vrací sestra Taddea.
Oběma sestrám přejeme na jejich nových či (staronových)
působištích hodně zdraví, radosti a Boží pomoci a ochrany při jejich
namáhavé cestě na vysokou horu Karmelu.

OKÉNKO VÍRY
495. Jaká jsou dobra manželské lásky, k níž je zaměřena sexualita?
Dobra manželské lásky, která je pro pokřtěné posvěcena svátostí manželství, jsou: jednota, věrnost,
nerozlučitelnost a otevřenost k plodnosti.
496. Jaký význam má manželský úkon?
Manželský úkon má dvojí význam: sjednocení (vzájemné sebedarování manželů) a plození
(otevřenost k předávání života). Nikdo nesmí Bohem chtěné nerozlučitelné spojení mezi oběma
významy manželského úkonu rozdělit tím, že by jeden nebo druhý význam vylučoval.
497. Kdy je regulování porodnosti morální?
Regulování porodnosti, které je jedním z aspektů odpovědného otcovství a mateřství, je objektivně
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shodné s mravností, když ho manželé provádějí bez vnějšího donucování, ne ze sobectví, ale
z vážných důvodů a metodami shodnými s objektivními měřítky mravnosti, tedy periodickou
zdrženlivostí s využitím neplodných období.
498. Jaké prostředky regulování porodnosti jsou nemorální?
Vnitřně nemorální je každé jednání, například přímá sterilizace nebo antikoncepce, které před
manželským stykem nebo při něm nebo při rozvíjení jeho přirozených následků má úmyslně za cíl
nebo za prostředek zabránit početí.
499. Proč jsou inseminace a umělé oplodnění nemorální?
Jsou nemorální, protože oddělují plození od úkonu, kterým se manželé sobě vzájemně darují,
a nastolují tak vládu techniky nad původem a určením lidské osoby. Mimoto inseminace
a heterologické oplodnění sahají k technikám používajícím postupy, které zahrnují osobu mimo
manželskou dvojici,
porušují navíc právo dítěte narodit se z otce a matky, které zná, kteří jsou spojeni manželstvím
a mají výlučné právo stát se rodiči pouze jeden prostřednictvím druhého.
500. Jak je třeba dívat se na dítě?
Dítě je Božím darem, největším darem manželství. Neexistuje právo mít děti („dítě za každou cenu“).
Existuje však právo dítěte být plodem manželského úkonu svých rodičů a také právo být
respektováno jako osoba od chvíle svého početí.
501. Co mohou dělat manželé, kteří nemají děti?
Manželé, kterým nebyl poskytnut dar dítěte a kteří vyčerpali oprávněnou lékařskou pomoc, mohou
projevit svou velkodušnost prostřednictvím pěstounské péče nebo adopce anebo vykonávat
významné služby ve prospěch bližních. Uskutečňují tak drahocennou duchovní plodnost.
502. Co uráží důstojnost manželství?
Je to: cizoložství, rozvod, mnohoženství, incest (krvesmilstvo), volná láska (nemanželské soužití,
konkubinát) a pohlavní styk před manželstvím nebo mimo ně.

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

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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