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Říjen - Měsíc růžence

č.5/2004

Pohledem do liturgického kalendáře člověk lezce zjistí, že jsme na
počátku mariánského měsíce října. Mariánské měsíce máme během roku dva. Je
jím květen, který je mariánským měsícem a říjen, který je měsícem růžence.
Svatý otec Jan Pavel II. ve svém apoštolském listě Rosarium Virginis Mariae
(Růženec Panny Marie) říká: „Růženec má totiž mariánský charakter, ale je
modlitbou s christologickým srdcem. S ním vstupuje křesťanský lid do Mariiny
školy, aby se dal vést k rozjímání o kráse Kristovy tváře a o prožitku hloubky
Jeho lásky. Skrze růženec získává věřící hojnost milostí, jako by je přijímal přímo
z rukou Matky Vykupitele...“. Chceme-li tedy se přiblížit Kristu co nejvíce,
uchopme růženec a ponořme se do tajemství, která nám církev předkládá. Když je
uctívána Matka Boží, je také Syn lépe poznáván, milován a oslavován.
P. Martin

Jak se stal říjen měsícem růžence
Nejvýraznější mariánský den v měsíci říjnu je památka Panny Marie
Růžencové, kterou slavíme 7. října. Původně se tato památka jmenovala Panny
Marie Vítězné a byla zavedena roku 1572 na památku slavného vítězství
křesťanských vojsk nad Turky v námořní bitvě u Lepanta, která se odehrála 7.
října 1571. V den válečného střetnutí se křesťané v Římě na prosbu papeže
nepřetržitě modlili v chrámech svatý růženec. Papež Pius V. ustanovil na výroční
den bitvy svátek Panny Marie Vítězné (festum beatae Mariae Virginis de
victoria). Jeho nástupce Řehoř XIII. povolil roku 1573 v kostelech s růžencovým
oltářem slavit „svátek Svatého růžence“, a to první neděli v říjnu.
Když 5. srpna 1716 došlo pod velením prince Evžena Savojského
k vítězství nad Turky v bitvě u Petrovaradína, rozšířil Klement XI. svátek na
celou církev.
O růžencovém měsíci hovoří poprvé papež Lev XIII., který o modlitbě
růžence uveřejnil neméně než 16 encyklik a apoštolských listů a ustanovil, aby se

v měsíci říjnu denně modlil růženec ve všech farních kostelech. V encyklice
Supremi apostolatus officio z 1. září 1883 Lev XIII. poukazuje na modlitbu
růžence jako na duchovní nástroj proti zlu ve společnosti.
Při úpravě liturgického kalendáře za Papeže Pia X. roku 1913 se slavení
svátku vrátilo zpět na 7. říjen.
Mezi papeži novější doby, kteří se vyznamenali šířením růžence, je třeba
připomenout blahoslaveného Jana XXIII. a především Pavla VI., který
v apoštolské exhortaci Marialis cultus ve shodě s 2. vatikánským koncilem
zdůraznil evangelijní charakter růžence a jeho christologické zaměření.
Jan Pavel II. v Rosarium Virginis Mariae píše, že nevynechal žádnou
příležitost, aby vybízel k časté modlitbě růžence. Doslova: „Od doby mého mládí
měla tato modlitba důležité místo v mém duchovním životě. Silně mi to
připomněla moje poslední cesta do Polska především návštěva svatyně na
Kalvárii. Růženec mě provázel ve chvílích radosti i ve chvílích zkoušek. Svěřil
jsem mu mnoho starostí, vždy jsem v něm našel útěchu. 29. října 1978, sotva dva
týdny po svém zvolení na Petrův stolec, řekl jsem, jako bych otevřel své srdce, že
růženec je moje zamilovaná modlitba. Je to obdivuhodná modlitba, obdivuhodná
svou prostotou a svou hloubkou.“
Na pozadí slov Zdrávas Maria procházejí před očima duše nejdůležitější
události z Ježíšova života.
V současném církevním kalendáři je tento mariánský svátek slavený jako
závazná památka Panny Marie Růžencové.

Další svátky Panny Marie v říjnu
Ve starší liturgii známe také 11. října svátek Mateřství Panny Marie
zavedený papežem Piem XI. roku 1931 u příležitosti výročí 1500 let od koncilu
v Efezu, který prohlásil za pravdu víry, že Panna Maria je Matkou Boží. Po
úpravě církevního kalendáře papežem Pavlem VI. podle směrnic II. vatikánského
koncilu byla hlavní myšlenka tohoto svátku spojena s oslavou svátku Obřezání
Páně a zakončením vánočního oktávu ve svátku připadajícím na 1. leden – Panny
Marie, Matky Boží.
16. října býval slaven svátek Čistoty Panny Marie. Tento mariánský
svátek úzce souvisí se svátkem Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Podle
zbožných legend se Maria rozhodla složit slib čistoty právě při pobytu
v jeruzalémské chrámu. Když přišel archanděl Gabriel a zvěstoval jí, jak píše
evangelista Lukáš: „Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“, Maria nechtěla
odporovat Božímu poslu, ale na druhé straně zde byl její slib panenství a proto se
pokorně ptá: „Jak se to může stát?“. A Bůh jí ústy svého posla sděluje, že se stane
matkou milostí: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. A tak
se Panna Maria stala matkou a zůstala panna nejen při početí, ale i při porodu
svého syna. Tento svátek odpovídá učení Církve, že Maria byla pannou před

porodem, při porodu a zůstala pannou až do konce svého života a její čistota
nebyla nikdy porušena.
Zajímavá přednáška: O smrti a hospicovém hnutí
V úterý 19. října od 18.00 hod. bude v kostele Povýšení sv. Kříže
přednášet MUDr. Marie Svatošová o hospici a hospicovém hnutí. Během setkání
s MUDr. Svatošovou, která byla blízkou spolupracovnicí nedávno zavražděného
P. MUDr. Ladislava Kubíčka, bude jistě příležitost se dovědět více o tomto
příkladném služebníku Božím, kterého mnozí z nás měli čest znát osobně.
Farní rekolekce (duchovní obnova)
V pátek 22.října bude na faře ve 20.00 hodin zahájena rekolekce pro
farníky. Rekolekce bude pokračovat přednáškami v sobotu dopoledne, kdy bude
také možné přistoupit ke svátosti smíření a bude zakončena po obědě. Rekolektorem bude P.Marek Myškovský od sv. Antonína z Prahy. Bližší informace budou
včas vyvěšeny na nástěnkách v kostelech.
Sbírky
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.

4.480,00 Kč
4.256,00 Kč
4.601,00 Kč
4.121,50 Kč
3.781,00 Kč
3.074,00 Kč
3.264,00 Kč
4.654,00 Kč

* Celodiecézní sbírka na charitu Litoměřice

08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
26.09.

3.695,00 Kč
3.788,50 Kč
4.200,50 Kč
3.397,00 Kč
5.452,50 Kč
3.911,50 Kč
4.701,00 Kč
3.384,00 Kč*

Úklid v kostele sv. Václava a Blažeje
Sobotní úklid u sv. Václava a Blažeje proběhne druhou sobotu
v měsíci říjnu tj. 9. října od 9.00 hodin.
Setkání rodin
První poprázdninové setkání rodin se uskuteční ve čtvrtek 21. října
od 20.00 hodin na faře v Křížové ulici 25. Hostitelským párem budou
manželé Skřivánkovi.
Pastorační rada
Příští setkání Pastorační rady bude v úterý 12. října v 18.00 hodin
na faře.
Biblická hodina s otcem Martinem
Probíhá každý čtvrtek od 20.00 hodin na faře.
Pozvánka k pouti
V pondělí 4. října je památka sv. Františka z Assisi. V DěčíněPodmoklech je kostel zasvěcený tomuto světci. 4. října nás tedy zve farnost
Podmokly na poutní mši svatou od 17.00 hodin.
Z tohoto důvodu nebude ve zdejší farnosti v pondělí 4. října obvyklá mše
svatá!!!
Liturgické slavnosti a svátky v následujícím období
Pondělí 4. října
Čtvrtek 7. října
Pátek 15. října
Sobota 16. října
Pondělí 18. října
Čtvrtek 28. října
Pondělí 1. listopadu
Úterý 2. listopadu

Památka sv. Františka z Assisi
Památka Panny Marie Růžencové
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učit. církve
Výroční den zvolení papeže Jana Pavla II.
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Slavnost VŠECH SVATÝCH
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
P.B.

