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ČERVEN L.P. 2014

Duch svatý nám umožňuje žít jako děti Boží
emeritní papeţ Benedikt XVI. před Regina coeli 12. června 2011, nám. sv. Petra v Římě
přeloţil Milan GLASER, Česká sekce RV, www.radiovaticana.cz
obrázek: Bohuslav REYNEK, Letnice

Drazí bratři a sestry,
Slavností Letnic, která připadá na dnešek, se končí liturgická doba velikonoční. Velikonoční
tajemství – utrpení, smrt, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Krista – totiţ vrcholí mocným vylitím
Ducha svatého na apoštoly, shromáţděné spolu s Jeţíšovou matkou Marií a dalšími učedníky. Byl
to „křest“, křest Duchem svatým (srov. Sk 1,5). Skutky apoštolů podávají, ţe ráno na slavnost Letnic
bylo večeřadlo naplněno hukotem jako kdyţ se přiţene silný vítr a nad kaţdým z nich se usadil jakoby jazyk z ohně (srov. Sk 2,2-3). Sv. Řehoř Veliký komentuje: „Duch svatý dnes nečekaně a
zvučně sestoupil na učedníky a svou láskou zevnitř proměnil mysl tělesných bytostí. Navenek se
ukázaly jazyky jako z ohně, zatímco uvnitř začala planout srdce, poněvadţ přijetím Boha ve vidění
ohně, něţně vzplanula láskou“ (Hom. in. Evang. XXX,1). Hlas Boţí zboţštil lidský jazyk apoštolů,
kteří tak byli uschopněni hlásat „polyfonicky“ jediné Boţí Slovo. Dech Ducha svatého naplňuje
vesmír, rodí víru, přitahuje k pravdě, vytváří jednotu mezi národy. „Hodně lidí se sběhlo a byli
ohromeni, protoţe kaţdý slyšel, jak jsou v jejich jazycích hlásány velké Boţí skutky“ (Sk 2,6.11).
Blahoslavený Antonio Rosmini vysvětluje, ţe „v den křesťanských Letnic Bůh promulgoval… svůj zákon lásky tím, ţe jej Duchem
svatým vepsal nikoli do kamenných desek, ale do srdce apoštolů a prostřednictvím apoštolů jej potom sdělil celé církvi“ ( Catechismo disposto
secondo l’ordine delle idee… … č.737, Turín 1863). Duch svatý, „Pán a
Dárce ţivota“ – jak recitujeme v Krédu – byl spojen s Otcem skrze Syna
a dokončuje zjevení Nejsvětější Trojice. Pochází od Boha jako dech jeho
úst a má moc posvěcovat, odstraňovat rozdělení a rozhánět zmatení způsobené hříchem. On, jenţ je netělesný a nehmotný, rozdává boţská
dobra, nese ţivé bytosti, aby jednaly ve shodě s dobrem. Jako srozumitelné Světlo dává smysl modlitbě, propůjčuje rozmach evangelizačnímu
poslání, zapaluje srdce toho, kdo naslouchá radostné zvěsti, inspiruje
křesťanské umění a liturgickou melodii.
Drazí přátelé, Duch svatý, který v nás vytváří víru ve chvíli našeho křtu, nám umoţňuje ţít vědomě a souhlasně jako děti Boţí podle obrazu Jednorozeného Syna.
Také moc odpuštění hříchů je darem Ducha svatého, neboť kdyţ se večer o Velikonocích ukázal
Jeţíš apoštolům, dechl na ně a řekl: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou
odpuštěny“ (Jan 20,23). Svěřme církev Panně Marii, chrámu Ducha svatého, aby ţila stále z Jeţíše
Krista, Jeho Slova, Jeho přikázání a nepomíjivým působením Ducha Utěšitele hlásala všem, ţe „Jeţíš je Pán“ (1 Kor 12,3).

Bohoslužby.
Pravidelné bohosluţby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu v 17:30 hodin. Nedělní mše sv. o slavnosti Seslání Ducha Sv. 9. června 2014 je slavena v latinském jazyce.
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V neděli 1. června 2014 (7. neděle velikonoční) bude při mši zpívat Chrámový sbor z Veselí
nad Lužnicí pod vedením pana TOMÁŠE VRÁNKA.
V pátek 6. června 2014, ačkoli je 1. pátek měsíce, mše sv. v našem kostele slouţena nebude,
neboť jsme zváni na pouť ke hrobu sv. Norberta do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově;
mše sv. je slouţena v 18:00 hodin.
V neděli 8. června 2014 slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého – Letnice; latinská chorální mše sv. bude slouţena v 10:00 hodin. Schola všechny zve ke krátkému nácviku zpěvů v 9:45
hodin.
Pak v pondělí 9. června 2014 je tzv. Svatodušní pondělí, mše sv. spojena se slavením nešpor
bude slouţena v 17:30 hodin.
V neděli 15. června 2014 je slavnost Nejsvětější Trojice; mše sv. bude slouţena v 10:00
hodin.
Ve čtvrtek 19. června 2014 je slavnost Těla a Krve Páně. V našem kostele v tento den mše
sv. slouţena nebude. Podobně jako v minulých letech, zve srdečně pan kardinál DOMINIK DUKA OP
všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boţí lid v městě Praze k
oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 19. června 2014 v 17:00 hod. bude pan kardinál
slouţit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnou mši svatou a po ní bude následovat tradiční
eucharistické procesí.
O 12. neděli v mezidobí, tj. 22. června 2014, mše sv. v našem kostele slouţena nebude, neboť jsme zváni na slavnou mši sv. a pak eucharistické procesí do farního kostela sv. Tomáše na
Malé Straně; mše sv. začíná v 11:00 hodin.
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, hlavního patrona maltézského řádu, budeme slavit
v pondělí 23. června 2014 mší sv. v 16:00, kterou bude slouţit praţský arcibiskup kardinál
DOMINIK DUKA. V úterý 24. června 2014 jiţ mše sv. nebude (viz text níţe: 100 let od začátku První
světové války).
V pátek 27. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova; mše sv. s následující poboţnost bude v 17:30 hodin.
Při bohosluţbách v neděli 29. června 2014 o slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů, proběhne Svatopetrská sbírka na bohoslovce. V loňském roce bylo vybráno 587 970,- Kč a prostředky byly pouţity na stravné bohoslovců (včetně stravy a ubytování při seminářích jáhnů) a byl
poskytnut příspěvek Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze.
Nakonec poděkování všem, kdo jakkoli přispěli k zdárnému průběhu letošní Noci kostelů
v pátek 23. května 2014, zejména rytířům FRÀ KARLU PAAROVI, emeritnímu velkopřevorovi,
FRANTIŠKOVI SKŘIVÁNKOVI a panu MARTINU KUBÍKOVI, pak paní MARII TOMSOVÉ a panu
LUDVÍKU BROKEŠOVI, v neposlední řadě paní LENCE HELLEROVÉ, panu PAVLOVI MARUŠKOVI a
Maltézské pomoci. Nezapomínejme za ty, kdo náš kostel navštívili, modlit se a vyprošovat jim
spásu a poţehnání – bylo jich asi tisíc.

670 let katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
V neděli 15. června 2014 o slavnosti Nejsvětější Trojice a v den svátku sv. Víta, mučedníka, v 10:00 hodin u příleţitosti 670. výročí zahájení stavby katedrály císařem Karlem IV. bude
v 10:00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha arcibiskup praţský kardinál DOMINIK DUKA
slouţit mši sv.

„Laudate Dominum omnes gentes“ – koncert duchovní hudby
V rámci cyklu koncertů duchovní hudby „Laudate Dominum omnes gentes (Chvalte Pána
všechny národy)“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty
a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 Šestý koncert cyklu v úterý 17.
června 2014 od 18:00 hod. Na programu budou díla S. SCHMIDTA, T. SUSATA, KRYŠTOFA
HARANTA Z POLŢIC, PAULA PEURLA, CLAUDIE GERVAISE, J.S. BACHA, J.CH. DEMANTIUSE. Účinkují
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Praţské ţestě. Vstup na koncert je volný. Koncert se uskuteční v zahradě Velkopřevorského paláce;
v případě nepříznivého počasí v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v
Praze 1 – Malé Straně.

100 let od začátku První světové války
V letošním roce si připomínáme 100 let od vypuknutí první světové války, která způsobila
bolest a utrpení ve většině rodin našeho národa. Praţský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP
bude 24. června při této příleţitosti slouţit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00
hodin slavnostní rekviem. Současně bude vyhlášení války, která v duších mnoha lidí způsobila
krizi víry, připomenuto také 26. července ve všech kostelech praţské arcidiecéze při zádušních
mších svatých. V kostelech i u pomníků padlých se budou lidé společně modlit. Praţské arcibiskupství při této příleţitosti vydalo publikaci, která nejen líčí okolnosti první světové války a roli
církve, ale předkládá rovněţ způsob, jak si tuto smutnou epizodu našich dějin připomenout. (ap)

Národní pouť rodin
V letošním roce se připomíná 20 let od Roku rodiny vyhlášeného OSN. Proto se také církev
připojuje vyhlášením společné národní pouti rodin všech českých a moravských diecézí do Ţďáru
nad
Sázavou na
konci
prázdnin 30.
srpna 2014.
Bliţší
informace
jsou
na http://www.narodnipoutrodin.cz.

Kristus je králem a knězem na navěky
z traktátu „O Trojici“ kněze Fausta, Nn. 39-40: CCL 69, 340-341.

Náš Spasitel se podle těla stal skutečným Kristem, tj. Pomazaným, neboť je pravý král i
pravý kněz: je opravdu obojí, a nikdo ať si nemyslí, ţe některé z těchto důstojenství je u Spasitele
menší. Slyš, jak sám říká, ţe se stal králem: "Já jsem přece byl od něho ustanoven králem na Siónu,
jeho svaté hoře." A slyš, ţe je také knězem, jak svědčí Otec, který o něm říká: "Ty jsi kněz navěky
podle řádu Melchizedechova. Jako první byl ve Starém zákoně na kněze pomazán olejem pomazání
Árón," a přece neříká "podle řádu Árónova", aby nevzniklo přesvědčení, ţe i Spasitelovo kněţství
se můţe předávat posloupností. To kněţství, které představoval Árón, se totiţ zakládalo na posloupnosti. Ale Spasitelovo kněţství se nástupnictvím na nikoho druhého nepřenáší, neboť on sám
ustavičně zůstává knězem. A proto bylo napsáno: Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova.
Spasitel je tedy podle těla jak králem tak knězem, ale
nebyl pomazán tělesně, nýbrţ duchovně. Dávní králové a
kněţí Izraele, kteří byli olejem pomazáni tělesně, byli jednak
králové, jednak kněţí; nikdo však nebyl obojí zároveň, ale
jeden kaţdý z nich byl buď král, nebo kněz. Kristu jedinému
totiţ náleţí ve všem dokonalost a plnost, protoţe on přišel, aby
naplnil zákon.
Ale i kdyţ ţádný z nich nebyl zároveň obojím, přece
kdyţ byli tělesně pomazáni olejem na krále nebo na kněze,
nazývali se pomazanými. Spasitel však, který je skutečný
Kristus, tj. Pomazaný, byl pomazán Duchem svatým, aby se
naplnilo, co o něm bylo psáno: Proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti před tvými druhy. Tím tedy byl pomazán
více neţ druhové jeho jména, ţe byl pomazán olejem radosti, a
tím není označován nikdo jiný neţ Duch Svatý.
Ţe je to pravda, dozvídáme se od samotného Spasitele.
Neboť kdyţ vzal knihu proroka Izaiáše a otevřel ji, četl: Duch Páně je nade mnou, a proto mě pomazal. A pak řekl posluchačům, ţe se proroctví právě před nimi naplnilo. Ale i kníţe apoštolů Petr
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učil, ţe to pomazání, jímţ se Spasitel stal Pomazaným, je Duch svatý, a také moc Boţí, jak hovořil
ve Skutcích apoštolů k muţi věrnému a milosrdnému, který byl tehdy setníkem. Neboť mezi jiným
řekl: Po křtu, který hlásal Jan, vyšel z Galileje Jeţíš Nazaretský, jehoţ Bůh pomazal Duchem svatým a mocí, chodil zde a konal mocné činy a uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.
Vidíš, ţe i Petr řekl, ţe tento Jeţíš byl podle těla pomazán Duchem svatým a mocí. A tak se
skutečně sám Jeţíš podle těla stal Kristem, tj. Pomazaným, protoţe tím, ţe byl pomazán Duchem
svatým, se stal králem i knězem navěky.

Červen L.P. 2014
Den a hodina
1. neděle 10:00
2. pondělí
3. úterý
4. středa 17:30
5. čtvrtek
6. pátek
7. sobota
8. neděle 10:00
9. pondělí 17:30

Slavení
7. neděle velikonoční
sv. Marcelina a Petra, mučedníků
sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

poznámka
památka

sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
sv. Norberta, biskupa
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - LETNICE
Svatodušní pondělí
sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve

10. úterý
11. středa 17:30 sv. Barnabáše, apoštola
NAŠEHO PÁNA JEŢÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
12. čtvrtek
pátek
sv. Antonína Paduánského, kněze a učitele církve
13.
14. sobota
15. neděle 10:00
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
16. pondělí
17. úterý
18. středa 17:30
TĚLA A KRVE PÁNĚ (BOŢÍ TĚLO)
19. čtvrtek
pátek
20.
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
21. sobota
neděle
22.
12. neděle v mezidobí
23. pondělí 16:00
vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele
úterý
24.
NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
25. středa 17:30
26. čtvrtek
27. pátek 17:30
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŢÍŠOVA
Neposkvrněného Srdce Panny Marie
28. sobota
29. neděle 10:00
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Svatých prvomučedníků římských
30. pondělí

SLAVNOST

s nešporami
památka
SVÁTEK

památka
SLAVNOST;

SLAVNOST

památka

SLAVNOST

SLAVNOST

památka
SLAVNOST

SUVERÉNNÍ ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
FR. FILIP MILAN SUCHÁN, OPRÆM
rektor kostela
České Velkopřevorství
telefon:
731
402
597
telefon: 257 530 824
e-mail: pmariapodretezem@seznam.cz
e-mail: gpb@smom.cz
http://www.maltezskyrad.cz
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