kostel

Panny Marie
Pod řetězem
občasník, informace…
BŘEZEN L.P. 2013

Bratři a sestry,
Do další části letošní Postní doby vstupujeme s očekáváním. Papež Benedikt
XVI. se vzdal úřadu – a my spolu s celou církví čekáme, koho si Bůh vybere, aby plnil povinnosti nástupce sv. Petra a vedl celou církev. Pamatujme ve svých modlitbách
jak na „Emeritního papeže“ Benedikta XVI, tak na kardinály, kteří budou volit jeho
nástupce. A po zvolení provázejme nového papeže svou náklonností a modlitbou.
Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev; vyslyš naše
prosby a dej, ať se naším novým papežem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a
bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Skrze Krista našeho Pána.
Amen. (Český misál)

Z poslední katecheze Benedikta XVI. na generální audienci,
náměstí sv. Petra 27. února 2013
Jsme v Roce víry, který jsem vyhlásil kvůli posílení naší víry v Boha v kontextu, který ji, jak se zdá, stále více staví do pozadí. Chtěl bych všechny vyzvat, abychom obnovili pevnou důvěru v Pána, svěřili se jako děti do rukou Božích, v jistotě,
že tyto ruce jsou nám oporou a umožňují nám denně kráčet i uprostřed námah. Chtěl
bych, aby se každý cítil milován oním Bohem, který vydal svého Syna za nás a prokázal nám bezmeznou lásku. Chtěl bych, aby každý měl radost z toho, že je křesťan.
Jedna hezká modlitba, která se recituje každý den ráno, říká: „Klaním se ti, můj Bože,
a miluji tě z celého srdce. Děkuji ti, že jsi mne stvořil a učinil mě křesťanem...“ Ano,
jsme rádi za dar víry; je to nejcennější dar, který nám nikdo nemůže odejmout! Děkujme denně Pánu za tento dar modlitbou a důsledným křesťanským životem. Bůh
nás má rád, ale čeká, že jej také my budeme milovat.
Drazí přátelé! Bůh svoji církev vede a ustavičně ji nese rovněž a zejména v
obtížných momentech. Nikdy neztrácejme tuto vizi víry, která je jedinou opravdovou
vizí na cestě církve i světa. V našem srdci, v srdci každého z vás, ať je vždy radostná
jistota, že Pán je nám po boku, neopouští nás, je nám nablízku a objímá nás svojí láskou.
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Z katecheze „O pokušení“ papeže Benedikta XVI. na gen. audienci,
aula Pavla VI, 13. února 2013.
V této postní době Roku víry obnovme svoje úsilí kráčet cestou obrácení, abychom překonali tendenci uzavřít se v sobě samých a namísto toho dát prostor Bohu a
dívat se na každodenní realitu Jeho očima. Mohli bychom říci, že alternativa mezi
uzavřeností v našem sobectví a otevřeností k lásce Boha i druhých, odpovídá alternativě Ježíšových pokušení. Je to alternativa mezi lidskou mocí a láskou Kříže, mezi
vykoupením viděném pouze v materiálním blahobytu a vykoupením jakožto dílem
Boha, kterému dáváme ve svém životě primát. Obrátit se, znamená neuzavřít se do
hledání vlastního úspěchu, vlastní prestiže a vlastního postavení, ale jednat tak, aby
každý den v malých věcech byla pravda, víra v Boha a láska tím nejdůležitějším.

Bohoslužby.
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu, o Prvním pátku (1. března 2013) a o pátcích Postní doby v 17:30 hodin; nedělní mše sv. 3.
neděli v měsíci (5. neděle postní, 17. března 2013) bude slavena v latinském jazyce.
Během Postní doby bude slavení mše sv. ve středu spojeno s nešporami. Pobožnost Křížové cesty konáme v Postní době vždy v pátek v 17:00, pak v 17:30 je
slavena mše sv.
19. března 2013 (úterý) o slavnosti sv. Josefa bude mše sv. v 17:30.
Svatý Týden začíná slavením Květné neděle (24. března 2013) – bohoslužba
začne 10:00 hodin žehnáním ratolestí ve vchodu do nádvoří kostela a průvodem.
Ratolesti si laskavě doneste. „Staré“ ratolesti z loňska můžete přinést do sakristie –
budou spáleny a použity k přípravě popela na příští Popeleční středu. Mše sv. na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek bude sloužena v 17:30 hodin. Obřady Velkého
Pátku ani Velikonoční Vigilie v našem kostele slaveny nebudou.
O neděli Zmrtvýchvstání Páně 31. března 2013 bude mše sv. v 10:00 hodin;
budou při ní žehnány pokrmy.

Oslava 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje a oslava 1040.
výročí založení pražského biskupství dne 9. března 2013
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve k
oslavě 1040. výročí založení pražského biskupství a společně s biskupy české církevní provincie také k oslavě 1150. výročí příchodu spolupatronů Evropy, svatých
Cyrila a Metoděje. Obě tato výročí budou oslavena při mešní liturgii v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha dne 9. března 2013 v 10.00 hodin. Hlavním celebrantem a
kazatelem bude pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Během mešní liturgie,
předá pravoslavný metropolita českých zemí a Slovenska Jeho Blaženost vladyka
Kryštof katedrále jako svůj dar ikonu svatých věrozvěstů.
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Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
je vyhlášena při nedělních bohoslužbách 10. března 2013 (4. neděle postní);
roce 2012 bylo vybráno 646 781,- Kč a prostředky byly použity v souladu se statutem
fondu charitativní a humanitární pomoci Arcibiskupství pražského.

Varhanní nešpory u maltézských rytířů
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá od 17.00 hodin
Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost
pro duchovní hudbu v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 –
Malé Straně třetí koncert duchovní hudby. Na programu budou díla J. S. Bacha a W.
A. Mozarta. Účinkují: titulární varhanice u sv. Jakuba v Praze Irena Chřibková a
Dagmar Vaňkátová – soprán. Vstup volný.

Týden modliteb za mládež
P. ThDr. Jan BALÍK, ředitel Sekce pro mládež ČBK

Letošní Týden modliteb za mládež prožíváme ve znamení oslavy XXVIII.
světového dne mládeže, který se slaví v jednotlivých diecézích (tzv. diecézní setkání
mládeže) a v červenci s papežem v brazilském Rio de Janeiro (23. – 28. července
2013).
Motto XXVIII. SDM dané papežem Benediktem XVI. zní:
„Jděte, získejte za učedníky všechny národy“ (Mt 28, 19). Benedikt XVI. se v poselství, které mladým lidem zaslal na podzim
2012, dotýká i probíhajícího Roku víry.
I na letošní Týden modliteb za mládež, který se koná v týdnu
před Květnou nedělí (17. – 24. 3. 2013), která je Světovým dnem mládeže, Sekce pro mládež ČBK připravila brožurku k tomuto účelu.
Cíle tohoto týdne jsou tři:
• doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež
společnou modlitbou, protože „bez Božího požehnání, marné
lidské namáhání“,
• pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství
církve,
• vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby
ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

Pouť do Lurd.
České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů Vás srdečně zve
ke společné účasti na své řádové pouti k Panně Marii Lurdské. Do Lurd budeme jako
v uplynulých letech cestovat letecky, speciálním letadlem z Prahy.
Pouť Řádu Maltézských rytířů s nemocnými 2013 proběhne v termínu 2.6.5.2013. Další informace na www.lurdy.eu nebo v sakristii nebo na 602 458 441
nebo 733 161 633.
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Březen L.P. 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Den a čas
pátek 17:30
sobota
neděle 10:00
pondělí
úterý
středa 17:30
čtvrtek
pátek 17:30
sobota
neděle 10:00
pondělí
úterý
středa 17:30
čtvrtek
pátek 17:30
sobota
neděle 10:00
pondělí
úterý 17:30

Slavení

poznámka
První pátek měsíce V 17:00 Křížová cesta.

3. neděle postní

S nešporami.
V 17:00 Křížová cesta.

4. neděle postní

S nešporami.
V 17:00 Křížová cesta.

5. neděle postní
SV. JOSEFA,

Latinsky.
SLAVNOST

Snoubence Panny Marie
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

29.
30.
31.

pátek
sobota
neděle

17:30

S nešporami.

17:30

V 17:00 Křížová cesta.

10:00

17:30
17:30

KVĚTNÁ NEDĚLE
Pondělí ve Svatém týdnu
Úterý ve Svatém týdnu
Středa ve Svatém týdnu
Zelený čtvrtek

S průvodem.

S nešporami.

mše sv. na Památku Večeře Páně

Velký pátek
Bílá sobota
10:00 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – PASCHA

slavnost

Suverénní řád Maltézských rytířů
fr. Filip Milan Suchán, OPræm
rektor kostela
České Velkopřevorství
telefon: 257 530 824
telefon: 731 402 597
e-mail: gpb@smom.cz
e-mail: pmariapodretezem@seznam.cz
http://www.maltezskyrad.cz
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