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LEDEN
PANNA MARIA A TICHO
Vstupujeme do dalšího kalendářního roku s Pannou Marií – Matkou Boží. Také na začátku liturgického
roku, v době adventní jsme v liturgické slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu,
vnímali ještě mnohem závažnější začátek, který souvisí se spásou celého lidstva. Šlo o úplný začátek
života Bohorodičky, na který dopadl paprsek výkupné oběti Božího Syna, jímž byla způsobena její imunita
vůči hříchu.
Jaký bude rok 2017? Na jedné nedávné konferenci se připomněla historická data končící číslem 17.
Jsou to data spojena s převratnými změnami ve společnosti.
V roce 1517 byla vyhlášena Lutherova vzpoura proti rozumu, který Luther nazval „Ďáblovou
nevěstkou“ a zavládl subjektivismus.
.V roce 1717 byla založena první lóže svobodných zednářů a zde vznikly zárodky osvícenství a Velké
francouzské revoluce, které měly člověka „osvobodit“ od Boha. Osvícenství chtělo svrhnout Boha z trůnu
a dosadit na něj abstraktního člověka a abstraktní lidstvo.
Rok 1917 byl rokem bolševické revoluce v Rusku, která stála na ideji nového člověka „osvobozeného“
od identity národní, pohlavní či náboženské, které jsou podle marxistů pouze společenskými konstrukty a
jsou nepřirozené.
Sto let po této události si v tomto roce 2017 připomeneme
ještě jednu důležitou událost, která předznamenala bouřlivé
události finální části druhého tisíciletí a na prahu třetího
tisíciletí po Kristově narození.
Uplyne sto let od zjevení Panny Marie třem dětem
vportugalské Fatimě. Již v roce 1916 se dětem třikrát ukazuje
anděl a připravuje je na zjevení Matky Boží. Šest setkání
s Pannou Marií (vždy 13. den od května do října 1917) pak
bylo završeno slunečním zázrakem. Mnoho tisíc přítomných lidí
bylo ohromeno tím, co viděli. Zapůsobilo to jak na liberální
novináře, tak na tehdejší protikřesťanskou vládu. Do roka se
nábožensko-politická situace v Portugalsku změnila k lepšímu.
Do celého světa zazněl příslib Panny Marie: „Moje
neposkvrněné srdce zvítězí“. V hrozivých událostech
následujících let, kdy se zlo prosazovalo s nebývalou krutostí
prostřednictvím ďábelských totalitních režimů, revolucí a
válek, se toto poselství uchovávalo v srdci všech věrných dětí
Božích, které se v naději obracely prostřednictvím nebeské Matky ke Kristu a mnozí z nich na svém těle
doplňovaly to, co zbývá do plnosti jeho útrap v Kristově mystickém těle – církvi. Obsah fatimského
zjevení byl církví uznán v podobě několika tajemství, svěřených Pannou Marií Františkovi, Jacintě a Lucii.
Církevní autority je přijaly s velkou vážností a k jejich zveřejnění přistupovaly se značnou obezřetností.
Papež Benedikt XVI. ještě jako prefekt kongregace pro nauku víry podal objasňující výklad, ve kterém
zdůraznil duchovní odkaz tohoto soukromého zjevení a jeho korespondenci s evangeliem. Panna Maria
naléhavě připomíná evangelní výzvy k pokání, k obrácení srdce k Bohu, varuje před rozšířením bludů
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z Ruska do celého světa a zkázou, která je s tím spojena. Zajímavá je její předpověď vzhledem
k obrácení Ruska. V této souvislosti je pozoruhodná jedna věc, na kterou upozornil nedávný televizní
dokument o pamětihodnostech Moskvy. Největší chrám Krista Spasitele, který nechal Stalin vyhodit
do povětří, byl před několika lety obnoven v plné původní kráse. Některá znamení mohou promlouvat...
Zároveň nelze pominout zřetelné předpovědi budoucích útrap mnoha křesťanů pronásledovaných pro
víru. Sdělení jsou ve fatimských tajemstvích vyjádřena obraznou formou, ale tím se nevzdalují
od skutečnosti, kterou zakoušíme.
Následující rok můžeme prožít v užším spojení s neposkvrněným srdcem Bohorodičky. Tím se nejlépe
prohloubí náš duchovní život. Ona nás jako dobrá Matka povede spolehlivě k Trojjedinému Bohu, který
nalezl dokonalou svatyni v jejím srdci.
Jedna křesťanská píseň má název Přemýšlej, děkuj a služ! Není v tom výstižný obraz jejího života?
Maria přemýšlí nad slovy archanděla Gabriela, Božího posla, který přináší poselství o jejím budoucím
mateřství vůči vtělenému Mesiáši. Klade otázky. Jak se to stane? Do pokorného a otevřeného ticha svého
srdce přijímá jasnou odpověď o moci Nejvyššího, která ji zastíní. Začíná vítězství jejího neposkvrněného
srdce. S radostí přijímá Boží dar. V tichosti svého srdce pak prožívá nádherné měsíce požehnaného
stavu, aby potom vyzpívala při setkání s Alžbětou své jásavé Magnificat – „Velebí má duše Pána a můj
duch jásá v Bohu mém Spasiteli, neboť veliké věci mi učinil ten, který je mocný, jeho jméno je svaté...“
I my potřebujeme tiché vnímavé srdce. Učme se u Marie! Jsme často vystaveni hluku okolního světa.
Všude něco vyhrává, rachotí, bouchá. Ticho je vzácné, léčivé a blahodárné. V tichu se rodí dobré
myšlenky, z ticha může vzejít pravdivé a laskavé slovo. V tichu se rodí rozhodnutí k nápravě života,
k opravdovému pokání.
Maria po Kristově narození v Betlémě slyší slova pastýřů a uvažuje o nich ve svém srdci. Později k ní
promlouvá dvanáctiletý Ježíš nalezený v chrámě: „Copak jste nevěděli, že musím být v tom, co je mého
Otce?“ S moudrostí v sobě Maria uchovává tato Spasitelova slova a přijímá jejich důsledky.
Alespoň na čtvrt hodiny denně se můžeme ztišit a nechat v sobě klíčit a zrát třeba jen jednu větu
z Kristova evangelia, nebo nějaký jiný biblický úryvek. Jak se posílí a zavlaží celý náš vnitřní život,
zjistíme v krátké době.
Maria děkuje za veliké věci, které jí učinil ten, který je mocný. Učí nás pravé vděčnosti za dar života,
za dar víry, naděje a lásky, za milost přijatou ve svátosti křtu i v dalších pramenech Božího života,
kterými jsou ostatní svátosti, za dar v podobě rodičů, příbuzných, přátel, dobrodinců i nepřátel, kteří nás
mohou protříbit.
Maria slouží. Celý její život je ustavičná bohoslužba. Je obětí živou a svatou. Zapojuje všechny své
schopnosti a síly do služby Božího království. Její ctnosti jsou ve službě Nejvyššího. Prokazuje mírnost,
statečnost a moudrost v náročných situacích. Slouží naprostou poslušností vůči Boží vůli – fiat – ať se mi
stane podle Tvého slova!
„Blahoslavení tiší., neboť oni dostanou za úděl zemi.“(Mt 5,4)
Maria je archandělem ujištěna o milosti, kterou ji Pán zahrnul. Dobrá matka rodiny nenakoupí a
neuvaří jídlo jen pro sebe, ale podělí celou rodinu. Tak i rukama naší milující nebeské Matky k nám
přicházejí Boží dary. Ona je naše prostřednice, pomocnice, ochránkyně a přímluvkyně. Prosme ji
s vděčností a důvěrou o pomoc ve všem, co nás v tomto další roce čeká! A pevně věřme ve vítězství
jejího neposkvrněného srdce!
P.L.

leden 2017
1. NEDĚLE

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

2. pondělí

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve

3. úterý

Nejsvětějšího jména Ježíš

6. pátek

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek

7. sobota

Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

8. NEDĚLE

Svátek Křtu Páně
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13. pátek

Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

14. sobota

Sv. Gotfrída, řeholníka

15. NEDĚLE

2. neděle v mezidobí

17. úterý

Památka sv. Antonína, opata

18. středa

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

20. pátek

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Sv. Šebestiána, mučedníka

21. sobota

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

22. NEDĚLE

3. neděle v mezidobí

24. úterý

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

25. středa

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

26. čtvrtek

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

27. pátek

Sv. Anděly Mericiové, panny

28. sobota

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

29. NEDĚLE

4. neděle v mezidobí

31. úterý

Památka sv. Jana Boska, kněze

Biblické katecheze
Biblické katecheze s rozborem 1. listu sv. Jana, budou pokračovat v sobotu 7. a 21. ledna ve farním sále
u sv. Jana Nep. po večerních bohoslužbách.
Zasedání farní rady
Zasedání farní rady (výboru SPKK) bude v pátek 13. ledna v domečku po večerních bohoslužbách.

Tříkrálová sbírka
Naše farnost ve spolupráci se skauty ze střediska Mawadani se jako každý rok připojí k Tříkrálové sbírce.
Hlavní vybírání se plánuje po mši 8.1.2017. Zájemci se mohou hlásit u Václava Drába, tel. kontakt:
724308209.
Narozeniny
V polovině ledna oslaví výročí narození správce naší farnosti P. Lohelius Klindera, Th.D . O. Praem.
Při této příležitosti si pokorně a s úctou a láskou připomínáme všechny starosti, které mu vedení naší farnosti
denně přináší, a za laskavost s kterou své stádo vede. Za jeho starostlivost a péči mu chceme poděkovat a
u našeho Pána mu vyprosit všechny potřebné milosti.
Vděční košířští farníci.

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

11.00 Nejsvětější Trojice

7.30 Nanebevzetí Panny Marie Na Klamovce

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

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 15 minut přede mší sv. nebo podle dohody
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA LEDEN
Evangelizační úmysl: Křesťanská jednota
Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali modlitbou a bratrskou
láskou za obnovení plné církevní jednoty, a tím napomáhali odpovědět na současné výzvy lidstva.
Národní úmysl: Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezentací, ale usilovala
o evangelizaci současného světa (EG, č. 27).

Svatý Timotej, biskup – památka 26. ledna
Památku sv. Timoteje slavíme společně s památkou dalšího spolupracovníka a žáka sv. Pavla,
Titem. Dnes si povíme podrobněji o sv. Timotejovi. Víme, že mu sv. Pavel poslal dva listy a že je vícekrát
zmiňován ve Skutcích apoštolů a v dalších listech sv. Pavla.
Sv. Timotej se narodil v Lystře (v dnešním vnitrozemí Turecka), jeho otec byl Řek, pohan, a matka
Euniké, křesťanka židovského původu. Když sv. Pavel přišel na své druhé misijní cestě do Lystry, zvolil si
Timoteje za společníka. Timotej dostal dobré doporučení od bratří v Lystře a Ikoniu.
Sv. Pavel
ho nechal, s ohledem na tamější Židy, obřezat.
Jako Pavlův společník byl pověřován důležitými misijními úkoly.
Působil v řeckém městě Beroji, v Athénách, v Soluni, v Korintu a později i
v Efesu a římské provincii Makedonii. Provázel sv. Pavla na zpáteční cestě
do Jeruzaléma. Sv. Pavel si ho velice vážil. Timotej je uváděn jako
spoluodesilatel dalších čtyř listů sv. Pavla.
Timotej navštívil sv. Pavla v době jeho prvního římského uvěznění.
Po propuštění odešel sv. Pavel na východ a pověřil Timoteje velmi
odpovědnou správou obce v Efesu. Tehdy mu poslal svůj první list a
během svého druhého uvěznění druhý list se žádostí, aby ho milovaný žák
navštívil. Později byl zatčen (podle listu Židům) i Timotej, ale brzy
propuštěn. Další Timotejův pobyt v Efesu je potvrzen v 1. listu Timotejovi
a církevním historikem Eusebiem z Cesareje. Podle tradice byl biskupem
Efesu a podstoupil tam snad kolem r. 97 mučednickou smrt. Byl zbit a
ukamenován.
Jeho ostatky byly přeneseny do chrámu Apoštolů v Konstantinopoli
nedaleko ostatků sv. Lukáše a sv. Ondřeje. Část ostatků je v Itálii v katedrále Termoli v Molise.
Závěrem připojujeme část katecheze Benedikta XVI. z r. 2006:
Podíváme-li se závěrem společně na obě postavy, Timoteje i Tita, povšimneme si několika velice
významných údajů. Tím nejdůležitějším je, že Pavel využíval k uskutečňování svých misií spolupracovníky. Zůstává zajisté skutečným Apoštolem, zakladatelem a pastýřem mnoha Církví. Ukazuje se
však jasně, že nedělal všechno sám, ale opíral se o důvěryhodné osoby, které sdílely jeho námahy a jeho
odpovědnosti. Další postřeh se týká disponibility těchto spolupracovníků. Zdroje vypovídající o Timotejovi
a Titovi pěkně vynášejí na světlo připravenost přijmout nejrůznější nepohodlí, spočívající často
v reprezentování Pavla za okolností ne právě snadných. Jedním slovem, učí nás sloužit evangeliu
velkodušně s vědomím, že to obnáší sloužit také samotné Církvi. Připomeňme si nakonec doporučení,
které apoštol Pavel píše Titovi v listě, který je mu adresován: „Proto chci, abys byl v této věci rozhodný,
takže se ti, kdo mají víru v Boha, budou snažit, aby vynikali v dobrých skutcích” (Tit 3,8). V našem
konkrétním nasazení máme a můžeme objevit pravdu těchto slov a právě v této adventní době vynikat
v dobrých skutcích a otevírat tak brány světa Kristu, našemu Spasiteli.
Podle pramenů z Internetu(Heiligenlexikon,Santiebeati,RaVat, aj.)
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ZÁPIS Z FARNÍ RADY 9. 12. 2016
Přítomní: Stanislav Hojek, Václav Funda a P. Lohelius
1/ Nové schody na kůr kostela Nejsvětější Trojice by měly být zhotoveny do vánočních svátků.
2/ Informační tabule na zdi Malostranského hřbitova před kostelem Nejsvětější Trojice zatím zůstává
nevyřešena. Zajištění této desky slíbil V. Dráb.
3/ Do kostela Nejsvětější Trojice byly vráceny koberce, které bylo nutno vysušit po záplavě.
4/ Nezapnutelný kotel na vyhřívání kostela Nejsvětější Trojice přišel na farní radu zprovoznit Ing. V.
Dajbych. Případné větší poruchy bude třeba řešit s německou firmou Weishaupt, která má své pražské
sídlo ve Strašnické ulici.
Zapsal P. Lohelius
Ještě jedna nejčerstvější radostná zpráva : NEJVYŠŠÍ SOUD ČR ZAMÍTL ROZHODNUTÍ
ODVOLACÍHO SOUDU O POZEMKU PŘED KOSTELEM SV. JANA NEPOMUCKÉHO. NAŠE DOVOLÁNÍ
BYLO ÚSPĚŠNÉ! BOHU DÍKY!

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Naučná vycházka
Ve čtvrtek 1.prosince 2016 v rámci naučné vycházky, pořádané Komunitním centrem Matky Terezy a
Římskokatolickou farností sv. Františka, navštívila kostel sv. Jana Nepomuckého početná skupina „turistů“. Za
naši farnost organizoval program Víťa Bobysud, který také pronesl úvodní proslov. Krátce popsal historii
vzniku kostela v prvních letech 2. světové války. Kostel byl velmi rychle postaven podle plánů architekta
J. Čermáka, který také navrhl celý stylový interiér včetně oltáře, kazatelny, vstupních kropenek. Některé jeho
plány však zůstaly nedokončené. Na setkání dále promluvili i někteří další architekti a vyjádřili své
názory na realizaci dosud nedokončených plánů.
Víťovi patří díky za uskutečnění užitečné akce!

Mikulášská besídka
V neděli 4. prosince 2016 se uskutečnila
obvyklá Mikulášská besídka. Tentokrát však
došlo k některým změnám v týmu nad- i podzemských bytostí: Mikuláš přišel z Prahy, anděl
dostal ku pomoci rozkošného dorůstajícího
andělíčka, i malý čertík velmi ukázněně dorostl.
Stejné však zůstalo dětské publikum - dychtivé,
natěšené, vděčné. Narůstá nová farní generace
a všichni se z toho radujeme. Organizátorům
akce a štědrým dárcům/dárkyním velmi
děkujeme.

Farní duchovní obnova
V sobotu 10. prosince 2016 se konala Farní duchovní obnova v kostele sv. Jana Nepomuckého.
Vedl ji P. Vojtěch Kodet, Th.D. O.Carm. Obě jeho přednášky (druhá při mši sv.) plně zaujaly účastníky ve
Svatováclavské kapli. Mnozí z nich využili možnosti přijetí svátosti smíření a tiché adoraci. Dík patří nejen P.
Kodetovi za provedení, ale i P.Loheliovi za organizaci adventní rekolekce.
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Požehnání nové knížky
Po hojně navštívené, velmi zasvěcené přednášce jáhna ing Pavla Karla Mráčka O.P. Dhc. 12.11.2016 ve
farním sále u sv. Jana Nep. na téma Zjevení Panny Marie ve Guadalupe, proběhlo 12. prosince 2016
uvedení jeho nové knížky s názvem GUADALUPE, NEJVĚTŠÍ POUTNÍ MÍSTO NA SVĚTĚ. Knížku
požehnal v augustiniánském klášteře u sv. Tomáše kardinál Dominik Duka, O.P. Akce se zúčastnilo
několik našich farníků.

Pražští arcibiskupové - 29. část
Jan Bedřich z Valdštejna (1642 Vídeň – 3. června 1694 Duchcov) byl šestnáctým pražským
arcibiskupem a třicátý první velmistr řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
Narodil se jako mladší syn Maxmiliána hraběte z Valdštejna (+ 1654) a jeho manželky Marie
Polyxeny, hraběnky z Talmberka. Po smrti rodičů byl jeho poručníkem Ferdinand Arnošt z Valdštejna a po
jeho smrti Karel Ferdinand z Valdštejna. Své vzdělání zahájil na malostranském jezuitském gymnáziu, jež
absolvoval v roce 1657 a kde byl i členem místní mariánské družiny. V letech 1658-1661 studoval na
pražské filozofické fakultě, kterou absolvoval v roce 1661 disertační prací, vedenou Janem Tannerem.
Dedikována byla císaři Leopoldovi I. Grafický list, který ji doprovází, je velmi často vystavován. Autorem
jeho předlohy je totiž známý český malíř Karel Škréta. Znázorňuje mariánský sloup na Staroměstském
náměstí jako duchovní i geografický střed Evropy a představuje jeden z nejlepších kusů ve sbírce
Národní knihovny. Po absolutoriu se vydává na tzv. kavalírskou cestu za vzděláním po prestižních
univerzitách západní Evropy. V roce 1664 převzal správu svých statků v Duchcově, vzápětí však odjel
zpátky do Říma, kde pobýval až do roku 1666. Ještě před kněžským svěcením v roce 1665 jej papež
Alexandr VII. jmenoval prelátem. Získal také místo kanovníka v Olomouci a ve Vratislavi a pražští
Křižovníci s červenou hvězdou jej zvolili v roce 1668 za svého velmistra. Biskupem královéhradeckým byl
jmenován v roce 1668, pražským arcibiskupem byl jmenován v roce 1675. Úřadu se slavnostně ujal 14.
března 1676. V roce 1677 vyšla jeho předchůdcem připravovaná česká bible a o dva roky později vydal
svou Instrukci pro kněze. Podporoval vznik nových farností, usazování nových řeholí v Čechách a
zakládání nových klášterů. Jeho pomocný biskup Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi zřídil v Praze Na
Zderaze domov pro kněze ve výslužbě.
Arcibiskup Jan byl také velkým mecenášem umění. V letech 1676 až 1694 zcela
přestavěl arcibiskupský palác na Hradčanech. Sbíral obrazy Clauda Lorraina a za svého pobytu v Římě
byl nejmladším mecenášem umění. Povznesl válkou a morem zničený Týn nad Vltavou na arcibiskupské
panství, obnovil zde děkanský chrám sv. Jakuba a na novém hřbitově za městem, založeném při morové
epidemii, vystavěl hřbitovní kostelík sv. Víta. Sídlo hejtmana v přilehlých Hněvkovicích přestavěl na
barokní zámeček obklopený zdí se dvěma branami.
Zemřel 3. června 1694 v Duchcově a pochován je ve valdštejnské kapli katedrály sv. Víta.
Zdroje: HAVLÍK, Jiří M.. Jan Fridrich z Valdštejna. Arcibiskup a mecenáš doby baroka. Praha: Vyšehrad, 2016
SLAVÍČEK, L. „Conte savio“. Jan Bedřich z Valdštejna – mecenáš a podporovatel umění , Dějiny a
současnost XV, 1993, č. 1, s. 13–16
HAVLÍK, Jiří M., Spor českého duchovenstva o imunity církve. K politickým aktivitám pražského arcibiskupa
Jana Bedřicha z Valdštejna, Český časopis historický roč. 107, č. 4, 2009, s. 769–79
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