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občasník, informace…

LEDEN L.P. 2013

Bratři a sestry,
občanský rok, který v těchto dnes začínáme, je plný různých výročí a očekávaných událostí. Předně maltézský řád si 15. února připomene 900. let od potvrzení papežem Pascalem II.
Probíhá Rok víry, vyhlášený papežem Benediktem XVI. 11. října 2012, který
je
výbornou
příležitostí
k prohloubení
víry
po
všech
stránkách;
http://www.apha.cz/rok-viry1/.
Nelze nevzpomenout 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje
(http://www.velehrad.eu/cz/ ). Součástí příprav na toto výročí je i Rok eucharistie.
A jistě i výročí Ediktu milánského, vydaného císařem Konstantinem v roce
313, jímž křesťanství získalo svobodu ke své existenci v rámci Římské říše, si zaslouží vzpomenutí.
Každá z těchto událostí poukazuje na dobrotu a blízkost Boží k člověku.
Všechny sjednocuje přítomnost vykupitelského díla Pána Ježíše. Děkujme za to!

Bohoslužby.
Poděkování všem, kdo pečovali o přípravu a slavení svátků Narození Pána
Ježíše úklidem kostela a jeho výzdobou, přípravou potřebného na mše sv., službou u oltáře, přednášením čtení, zpíváním žalmů a jiných zpěvů a jejich doprovázením na varhany, službou u betléma či jakkoli jinak – Bůh ať Vám všem
štědře oplatí!
Pravidelné bohoslužby se slaví v neděli v 10:00 hodin a ve středu a o Prvním
pátku (4. ledna 2013) v 17:30 hodin; nedělní mše sv. každou 3. neděli v měsíci je slavena v latinském jazyce.
O slavnosti Panny Marie, Matky Boží, 1. ledna 2013 bude mše sv. v 10:00.
O slavnosti Zjevení Páně (Tří králů) v neděli 6. ledna 2013 bude mše sv. slavena v 10:00
Svátkem Křtu Páně (neděle 13. ledna 2013) končí doba vánoční; v pondělí
14. ledna začíná liturgické mezidobí.
Ve dnech od 18. ledna do 25. ledna 2013 proběhne každoroční Týden modliteb za sjednocení křesťanů. Texty modliteb jsou ke stažení na stránkách České bis pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta 
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http://tisk.cirkev.cz/z-domova/texty-pro-tyden-modliteb-za-

Varhanní nešpory u Maltézských rytířů
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní
hudbu za podpory Městské části Praha 1 v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby v úterý 15. ledna 2013
od 17:00. Na programu budou varhanní díla pro varhany a flétnu. Účinkují: Kateřina
Jansová – flétna, Přemysl Kšica – varhany. Vstup na koncert volný.

Západní Evropa a pravoslaví
Nakladatelství Paulínky ve spolupráci s Centrem Pro Oriente Christiano zvou
na večer „Oliviér Clément: Západní Evropa a pravoslaví“ u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Hosty večera budou zástupci z Centra Pro Oriente Christiano
(KTF UK) a Ústavu slavistických a východoevropských studií (FF UK). Zazní
úryvky z duchovní autobiografie francouzského pravoslavného teologa Olivier Clémenta „Jiné slunce“. Koná se 16. ledna od 19:15 v knihkupectví Paulínky (Jungmannovo nám. 18, Praha).

O zdravé výživě trochu jinak... K Roku eucharistie
(P. Angelo Scarano; podle webu www.cho.cz)

Evangelium Jan 6,24-35:
Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do
člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím
vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch
chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho:
„Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek
Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Řekli mu: „Jaké tedy ty děláš znamení,
abychom viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je
psáno: Chléb z nebe jim dal jíst.“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám,
chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť
chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane,
dávej nám ten chléb pořád.“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke
mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“
Zdravá výživa, vitamínové tabletky, energetické nápoje - reklamy na takové
výrobky nás bombardují ze všech stran: z novin, televize, billboardů. A k této pestré
nabídce se přidává tichá a nenápadná „reklama“ na „novou výživu“, kterou však ne2
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najdeme na pultech hypermarketů. Nenajdeme ji za sníženou cenu. Reklamu na ni
bychom marně hledali na stránkách časopisů. A přitom… Kdyby lidé o ní věděli,
kdyby tušili něco o jejích účincích, asi by vytvořili dlouhé fronty… vždyť „tento výrobek“ není za sníženou cenu, ale zadarmo! Nepřináší jen chvilkové „posílení“ a
„povzbuzení“, ale dokonce trvalý „elán“. Neprodlužuje náš život, ale dává „život v
nových dimenzích“. A to vše zadarmo. Stačí přijít s otevřenou rukou (ba spíš nitrem!).
Co je to za tak zvláštní „výrobek“, který má tak úžasné revitalizační schopnosti? Především to není výrobek, proto není na pultech velkoobchodů. Není to totiž
něco, ale Někdo: Syn, který se dává jako dar. A dar je vždycky za-darmo. Proto se
nedá koupit. Není možné „si to koupit“ či zasloužit svými skutky, jak si mylně mysleli židé. Lze to jen přijmout. A toto přijetí znamená věřit.
Ale dosud jsme neodpověděli na předchozí otázku: Co je to za tak zvláštní dar,
že má takové oživující vlastnosti? Jak vlastně působí jeho re-generační síla? Úplně
jinak než běžné „výrobky“. Nesílí naši svalovou hmotu, ale náš vztah k Otci. Dává
nám sice energii, ale „neznámou“ - totiž sílu „dávat se Bohu“. V tomto dávání se Otci
je totiž náš život. A protože se nedokážeme dávat z vlastních sil (nedokážeme totiž
„vykročit k Otci“, „vyskočit do jeho náruče“ svými chabými silami), potřebujeme
„výživný pokrm“. Zároveň je to pokrm, který nám dává sílu dávat se druhým - tak
jako se Syn dal na kříži všem. A protože tento dar „kříže“ je „nenapodobitelný“ lidskými silami (vždyť je to dar božský!), potřebujeme „božský pokrm“.
Možná jsme z těchto slov vytušili, že je to opravdu zvláštní pokrm, protože nás
proměňuje v Syna. A tak se podobným způsobem jako Syn darujeme nejen Otci, ale i
druhým.
Přijetím Kristova těla se stáváme skutečně tím, co přijímáme (sv. Augustýn).

Suverénní řád Maltézských rytířů
fr. Filip Milan Suchán, OPræm
České Velkopřevorství
rektor kostela
telefon: 257 530 824
telefon: 731 402 597
e-mail: gpb@smom.cz
e-mail:
pmariapodretezem@seznam.cz
http://www.maltezskyrad.cz
Vážení čtenáři, vážené čtenářky, máte-li zájem dostávat Občasník
v elektronické podobě e-mailem, což je výhodnější ekologicky či finančně , račte
sdělit svůj mail rektorovi kostela fr. Filipovi buď osobně nebo na e-mailovou adresu
pmariapodretezem@seznam.cz nebo formou SMS na telefonní číslo 731 402 597.
Díky!
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Leden 2013
Den a čas
1. úterý 10:00

2. středa
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
ponděl
í
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
ponděl
í
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
ponděl
í
úterý
středa
čtvrtek

17:30
17:30
10:00

4

OKTÁV NAROZENÍ PÁNĚ,
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
Nejsvětějšího Jména Ježíš
(První pátek měsíce)

poznámka
SLAVNOST

památka

ZJEVENÍ PÁNĚ (TŘÍ KRÁLŮ)
sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze

SLAVNOST

KŘTU PÁNĚ

svátek

sv. Antonína, opata
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

památka
památka

2. neděle v mezidobí
sv. Anežky Římské, panny a mučednice

latinsky
památka

17:30

10:00

17:30

10:00

sv. Vincence, jáhna a mučedníka
17:30

25. pátek
26. sobota
27. neděle 10:00
28. ponděl
í
29. úterý
30. středa
31. čtvrtek

Slavení

sv. Františka Saleského, biskupa a učitele
církve
OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA
sv. Timoteje a Tita, biskupů
3. neděle v mezidobí
sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

památka

sv. Jana Boska, kněze

památka

SVÁTEK

památka
památka

17:30
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