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Papež
Fatimské

František svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie

Z homilie papeže Františka 13. října 2013 v Římě.
Přeloţila Milan GLASER, S.J., www.radiovaticana.cz

„Maria přisvědčila Bohu a toto její přitakání otřáslo
jejím prostým ţivotem v Nazaretu. Nebylo však jediné, ba
dokonce bylo pouze prvním z mnoha přitakání, která svým
srdcem učinila ve chvílích radosti, ale i bolesti, a tato
přitakání vyvrcholila pod kříţem. Dnes je zde mnoho
matek. Pomyslete na to, kam aţ sahá Mariina věrnost
Bohu: nazírá svého jediného Syna na kříţi. Věrná ţena,
stojící na nohou, zdrcená v nitru, ale věrná a silná.
A já se ptám: jsem křesťanem „přerušovaně“ anebo
vţdycky? Kultura provizorního a relativního vstupuje také
do ţivota víry. Bůh nás ţádá, abychom byli věrní kaţdý
den ve všedních skutcích a dodává, ţe i kdyţ my nejsme věrní, On je vţdycky
věrný a Svým milosrdenstvím nám neúnavně nabízí ruku, aby nás pozvedl,
povzbudil k pokračování v cestě, k návratu k Němu a k vyznání naší slabosti,
aby nám daroval Svou sílu. A toto je definitivní cesta: stále s Pánem i ve svých
slabostech a také ve svých hříších. Nikdy však nevstupovat na cestu provizoria.
Ta zabíjí. Víra je definitivní věrnost, jako ta Mariina.“
„Blahoslavená Panno Maria Fatimská! S novou vděčností za tvoji mateřskou účast spojujeme svůj hlas s hlasem všech pokolení, která tě blahoslaví.
Oslavujeme v tobě veliké skutky Boha, který se nikdy neunaví sklánět se
milosrdně k lidstvu, souženému zlem a zraněnému hříchem, aby jej uzdravil a
zachránil.
Přijmi s mateřskou laskavostí úkon zasvěcení, který dnes s důvěrou konáme, před touto nám tak drahou soškou.
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Jsme si jisti, že každý z nás je v tvých očích cenný a že ti nic není cizího z
toho, co je v našich srdcích. Necháváme se dosáhnout tvým něžným pohledem a
dostává se nám útěšného pohlazení tvého úsměvu.
Střež náš život ve svých rukou: požehnej a posil každou touhu po dobru;
oživuj a syť víru; podporuj a osvěcuj naději; vzbuzuj a vdechuj lásku; veď nás
všechny cestou svatosti.
Nauč nás své přednostní lásce vůči maličkým a chudým, vyloučeným a trpícím, vůči hříšníkům a zbloudilým srdcím: všechny shromáždi pod svoji
ochranu a všechny přiveď ke svému milovanému Synu Ježíši, našemu Pánu.“

Bohoslužby.
Pravidelné bohosluţby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu
v 17:30 hodin. Mše sv. 3. neděli v měsíci (33. neděle v mezidobí, 17. listopadu
2013) je slavena latinsky.
V pátek 1. listopadu 2013 je slavnost Všech svatých; mše sv. bude
v 17:30 a po ní bude poboţnost za zemřelé u kříţe na nádvoří před kostelem.
O Vzpomínce na všechny věrné zemřelé v sobotu 2. listopadu 2012
mše sv. v našem kostele slouţena nebude. Účastníme se jako obvykle mše sv.
v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v 17:00 hodin.
Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) a na Vzpomínku na všechny
věrné zemřelé (2. listopadu) je moţné za splnění určitých podmínek získat
plnomocné odpustky pro zemřelé.
Při bohosluţbách v neděli 10. listopadu 2013 proběhne dušičková sbírka
na charitní činnost v arcidiecézi. V roce 2012 bylo celkem vybráno 660 355,Kč.
33. neděli v mezidobí (17. listopadu 2013) je Den Bible. Sbírka při mši
sv. bude věnována na biblický apoštolát.
24. listopadu 2013 slavíme svátek Jeţíše Krista Krále; mše sv. bude
slouţena v obvyklou dobu, tj. v 10:00 hodin, po ní bude krátká poboţnost.
1. prosince 2013 je 1. neděle adventní. Dle zvyku na začátku mše sv.
v 10:00 budou poţehnány přinesené adventní věnce.

DEN BIBLE – Dopis kardinála Dominika Duky ke Dni Bible
Váţení přátelé,
v závěru „Roku víry“ si s vděčností uvědomujeme, ţe jsme měli více
moţností zapojit Písmo svaté aktivněji do svého ţivota. Letošní Den Bible můţe
být opět impulsem, jak učinit Boţí slovo součástí kaţdého dne.
V naší zemi existuje několik institucí, které se věnují Bibli. Většina z nich
se zaměřuje na tisk a distribuci Písma svatého. České katolické biblické dílo
však usiluje o to, aby lidé, kteří uţ mají Bibli, ji také četli a správně jí rozuměli.
Proto pořádáme metodické kurzy vedení biblických skupinek, biblické duchovní
obnovy, kurzy výroby biblických postaviček a jiné. Naše praktická práce s Biblí
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je zaměřena na mládeţ, rodiny, dospělé i seniory. V minulém roce jsme uspořádali kurzy ve 40 farnostech různých diecézí České republiky, kterých se zúčastnilo na 1500 lidí.
V minulém roce jsme se přestěhovali z Dolan do Samotišek pod Svatým
Kopečkem u Olomouce. Tím jsme mimo jiné sníţili reţijní
náklady na minimum. Náš dům se stal základnou pro výjezdy
do diecézí. Reţijní náklady v této budově klesly o 90% ve
srovnání s minulými lety.
Biblické dílo pokračuje v úsilí, které směřuje k
správnému porozumění Písmu svatému ze strany všech, kteří
mají o četbu Bible zájem. Bez vaší další podpory bychom ovšem jen stěţí mohli
pokračovat ve své práci. Chtěl bych tedy opět kaţdému z vás poděkovat za
finanční i modlitební podporu Biblického díla. Z loňské sbírky jsme obdrţeli
640.000,- Kč. Finanční prostředky jsme vyuţili pro práci s lidmi. Impulsy pro
slavení Dne Bible a informace o našich aktivitách se nacházejí na internetových
stránkách www.biblickedilo.cz.
S vděčností za Vaše modlitby i za finanční podporu vás zdraví
kard. Dominik DUKA, předseda správního výboru ČKBD

Varhanní nešpory u maltézských rytířů
V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost
pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny
Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně jiţ devátý koncert
duchovní hudby s názvem „LAUDES“ v úterý 19. listopadu 2013 od 17:00 hodin.
Na programu budou díla Ch. Tye, Hasslera, Handla-Gallus, Palestiny, Croce,
Černohorského, Francka, Mozarta a Praetoria. Účinkuje Spolek pro vokální a
komorní hudbu FENIX, řídí Andrea Hora Krausová. Vstup na koncert je volný.

Dny důvěry
+ Karel HERBST, biskup

Od 15. do 17. listopadu 2013 se v kostele
Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech
uskuteční víkendové setkání nazvané Dny důvěry.
Tohoto ekumenického setkání se zúčastní mladí lidé ve
věku 15-35 let nejen z naší arcidiecéze, ale z celé České
republiky. Dny důvěry připravují bratři z komunity
Taizé společně s mladými lidmi z různých praţských
farností.
Mnozí z nás si ještě dobře pamatují evropské setkání připravené bratry z
Taizé, které se uskutečnilo v Praze na přelomu let 1990/91 a zúčastnily se jej
desetitisíce mladých lidí z celé Evropy. Stejně jako tomu bylo tehdy, i tento rok
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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budou společné modlitby s meditativními zpěvy z Taizé, chvíle ticha, biblické
úvody a sdílení ve skupinkách příleţitostí prohloubit víru těch, kteří hledají Boţí
blízkost.
Byl bych rád, pokud byste pozvání na tuto akci mohli předat všem, kdo by
o ni mohli mít zájem. Na webové stránce http://www.dnyduvery.cz najdete další
podrobnosti.

Pár slov o smrti a umírání…
http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Smrt-posmrtny-zivot.html

Jít ve stopách Ježíšových
je naším povoláním.
Je to jediná cesta,
která vede skrze smrt k životu.
(Kardinál J. MEISNER)

PROČ EXISTUJE SMRT ?!
K ţivotu kaţdého z nás patří skutečnost, ţe kdykoliv a kdekoliv můţeme
zemřít. Nejrůznější lékařská péče nám můţe sice ţivot prodlouţit, ale nemůţe
smrt zrušit! Není smysluplné před tím zavírat oči. Proč existuje smrt, kde se
vzala?! "Bůh neudělal smrt a nelibuje si, kdyţ hynou ţiví", praví Bible. Smrt
odporuje plánům Boha Stvořitele a je "posledním nepřítelem", který má být
přemoţen. Smrt je následkem odvrácení člověka od Boha - dárce ţivota.
NEJSME STVOŘENI PRO SMRT, ALE K ŢIVOTU
Smrt zcela odporuje našemu nehlubšímu určení a naší nejhlubší touze - po
ţivotě. Náš odpor vůči smrti je naprosto oprávněný.
SMRT JE JIŢ PŘEMOŢENA
Bůh k nám sestoupil v Jeţíši Kristu a otevřel nám
skrze svou smrt na kříţi a skrze zmrtvýchvstání cestu k
naplněnému ţivotu. On mezi nás přišel, abychom "měli
ţivot a měli ho v hojnosti" (Jan 10,10). Bůh je tvůrcem
ţivota! Jeţíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou a ústřední
pravdou křesťanské víry. Svou smrtí nás Kristus
osvobozuje od hříchu a smrti. Svým vzkříšením nám
otevírá přístup k novému a plnému ţivotu. Ţádný člověk
se jiţ nemusí bát. Nikdo není určen k zániku a nicotě.
Kaţdý můţe ţít plnohodnotný ţivot bez konce. Cesta k
němu vede skrze vzkříšeného Jeţíše Krista.
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OSOBNÍ SPOJENÍ S JEŢÍŠEM KRISTEM JE CESTOU K ŢIVOTU
Jeţíš Kristus říká: "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věřte ve mne! Já
jsem vzkříšení a ţivot. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude ţít navěky. Já
jsem ta cesta, pravda a ţivot!" (srv. Jan 11,25. 14,1.6). Vzkříšený Kristus je základem a zdrojem budoucího vzkříšení člověka: Kristus vstal z mrtvých "jako
první z těch, kteří zesnuli... Pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, ale
pro spojení s Kristem všichni budou povoláni k ţivotu" (srv. 1 Kor 15,20-22).
POSMRTNÝ ŢIVOT, ANEB CO NÁSLEDUJE PO SMRTI ?
Jeţíš mluví o dvou formách ţivota po smrti: jedna je ţivot s Bohem: radost a plnost, druhá je ţivot bez Boha: prázdnota, bezútěšnost, nenaplněnost.
Záleţí na kaţdém jednotlivci, pro co se rozhodne.
Nebe
"Nebe" je ţivot s Bohem. Jde o naplnění určení člověka.
V ţivotě kaţdého člověka existují okamţiky vnitřního štěstí: proţitky
harmonie, bezpečí, svobody, poznání, jistoty, síly, pokoje, radosti, lásky atd....
Toto vše je jen předtuchou toho, co to znamená "být v nebi", ţít navţdy "ţivot v
plnosti". Takto tušíme něco z tajemství, pro které jsme stvořeni, ke kterému můţeme dojít, a které se nám otvírá. Tajemství nové formy ţivota. Tajemství ţivota
s Bohem.
"Co oko nevidělo a co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo,
připravil Bůh těm, kdo ho milují..." (1Kor 2,9).
Peklo
"Peklo" je ţivot bez Boha. Je to "minutí se cílem", kterým je pro člověka
ţivot s Bohem.
Peklo je stav zoufalství, nenaplnění, osamocenosti a nenávisti. Člověk do
této bezvýchodnosti není nikým uvrţen. Kaţdý z nás se ale do ní můţe přivést
sám, kdyţ se uzavírá do sebe a říká Bohu: "Já tě nepotřebuji, vystačím si sám..."
Peklo neodporuje lásce Boţí, ono je právě jejím odmítnutím. Láska se nemůţe
násilím vnucovat. Láska se stává bezmocnou tam, kde je odmítána. Peklo je důsledek osobního odmítnutí Boha.
Pokud člověk během ţivota ve svém okolí vytváří ostatním lidem i sám
sobě "peklo", pokud do středu všeho dění dává jen sebe, pokud nechce pomáhat
druhým, nechce ani přijímat pomoc od druhých, pokud ţije v permanentní zášti,
tak se jeho srdce stává tvrdým, "soběstačným" a neschopným souţití s kýmkoliv, ani s Bohem. Bůh ale během ţivota kaţdému dává šance obrátit se k
Němu...
NECHCI ZEMŘÍT
Nechci beze stopy zmizet z tohoto ţivota. Přesto jsem ze dne na den starší
a jdu vstříc smrti. Nevím, kdy a kde k mé smrti dojde, ale jedno vím jistě: smrt
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta

5

na mě čeká, moje vlastní smrt. Všechno budu muset opustit. Tváří tvář smrti
hledáme pevnou oporu, ke které bychom se mohli připoutat. Slovo Jeţíše Krista
nás ujišťuje: "Já jsem vzkříšení a ţivot..." (Jan 11,25). On je bezpečnou ochranou. Kdyţ jsme u něho, nic nám nemůţe definitivně uškodit. Rozhodnutí pro
Jeţíše Krista, je rozhodnutí pro ţivot!
"NEUMÍRÁM, ale vcházím do života.
Smrt není nějaký přízrak
anebo hrozná příšera,
jak se znázorňuje na obrazech.
V katechismu se říká,
že 'smrt je odloučení duše od těla', nic jiného.
A já nemám strach z odloučení,
které mě navždy spojí s dobrým Bohem.
Pro mne si nepřijde 'smrt', ale Bůh." (sv. Terezie z Lisieux)

Já jsem alfa i omega, začátek i konec
Gaudium et spes, nn. 40.45

Prolínání pozemské a nebeské obce lze
postihnout jen vírou, zůstává přímo tajemstvím lidských dějin, neboť ty budou aţ do
plného zjevení slávy Boţích synů narušovány
hříchem. Kdyţ ovšem církev sleduje svůj cíl,
to jest spásu, nejenţe zprostředkovává člověku
Boţí ţivot, nýbrţ jistým způsobem také vrhá
jeho odlesk na celý svět, hlavně tím, ţe osobnosti člověka vrací důstojnost a umocňuje ji,
ţe upevňuje soudrţnost lidské společnosti a
dodává kaţdodennímu lidskému usilování
hlubší smysl a význam. Takţe církev je přesvědčena, ţe prostřednictvím svých jednotlivých členů i v celé své pospolitosti můţe přispět k humanizaci lidské rodiny a jejích dějin.
Ať uţ církev sama světu pomáhá,
nebo se jí od světa mnohého dostává, vţdycky jí přitom jde o jedinou věc: aby
přišlo Boţí království (srov. Mt 6, 10) a uskutečnila se spása celého lidstva.
Všechno dobro, které můţe Boţí lid poskytnout během svého pozemského putování lidské rodině, plyne zajisté z toho, ţe církev je »všeobecnou svátostí
spásy« (LG VII 48), která zjevuje tajemství Boţí lásky vůči lidem a zároveň je
uskutečňuje.
Boţí Slovo, skrze něţ bylo všechno stvořeno (srov.: Jan 1, 3; 1Kor 8,
6; Kol 4, 17), se samo skutečně stalo tělem (srov. Jan 1, 14), aby tak ve svém
6
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plném lidství všechny spasilo a celé veškerenstvo znovu přivedlo k jednotě pod
jednou hlavou (srov. Ef 1, 10). Pán je cílem lidských dějin, bodem, do něhoţ se
sbíhají tuţby dějin a civilizace, středem lidského pokolení, radostí všech srdcí a
naplněním všech jejich tuţeb. To jeho vzkřísil Otec z mrtvých, vyvýšil a usadil
po své pravici, a jeho ustanovil soudcem ţivých i mrtvých (srov. Sk 10, 42).
Jeho Duchem oţiveni a sjednoceni putujeme vstříc dovršení lidských dějin,
které je v plné shodě s jeho láskyplným záměrem: Sjednotit v Kristu vše, co je
na nebi i na zemi (Ef 1, 10).
Sám Pán praví: Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činů. Já jsem Α(alfa) i Ω (omega), první i poslední, začátek i konec (Zj 22, 12-13).

Nedívej se dopředu ani dozadu, ale k širému nebi
Zpracováno a upraveno podle kníţky Charlese JOURNETA "Jako ohnivý šíp

Celá budoucnost před námi jakoby tone v temnotě. Existuje ale drahocennější jistota, neţ jakou nám můţe poskytnout celý svět! Pokud se totiţ snaţíme
následovat JEŢÍŠE, provede nás přes veškeré pozemské utrpení a temnoty k nekonečné slávě. Odevzdejte se proto cele Boţí vůli a nedívejte se dopředu ani dozadu, ale k širému nebi, kde je Bůh. Pak shůry sestoupí aţ do vašich duší veliká
něha a mír.
"Nedělejte si starosti o zítřek... kaţdý den má dost vlastního trápení" (Mt
6,34). Odevzdejte se Jemu, a váš vnitřní pokoj se obnoví. Jestliţe se totiţ dnes
snaţíte milovat, pak zítra vám Bůh dá vykonat s radostí to, co si přeje, abyste
zítra vykonali.
Neboj se! Pokud si představuješ, co by se mohlo stát zítra či pozítří, bude
to působit zle. Chraň se jít dál neţ od rána do večera a od večera do rána. Budešli kaţdou takovou cestu konat s Jeţíšem, není moţné, aby tě nedovedl do přístavu, do skutečného Přístavu.
Ponoř se do Jeţíšova pokoje; tak jako to činil on, o samotě, v noci, na
hoře. A kdyţ se do něho takto ponoříš, bude to působit jako ten nejblahodárnější
lék.

Suverénní řád Maltézských
fr. Filip Milan Suchán, OPræm
rektor kostela
rytířů – České Velkopřevorství
telefon: 257 530 824
telefon: 731 402 597
e-mail: gpb@smom.cz
e-mail: pmariapodretezem@seznam.cz
http://www.maltezskyrad.cz
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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Listopad 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

Slavení

VŠECH SVATÝCH
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
31. neděle v mezidobí
sv. Karla Boromejského, biskupa

SLAVNOST

POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
32. neděle v mezidobí
sv. Martina, biskupa
sv. Josafata, biskupa a mučedníka
sv. Aneţky České, panny

SVÁTEK

sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církvě
sv. Markéty Skotské; sv. Gertrudy, panny
33. neděle v mezidobí (Den Bible)
Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a
Pavla
VŠECH SVATÝCH MALTÉZSKÉHO ŘÁDU

19. úterý
20. středa 17:30
21. čtvrtek
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. pátek
sv. Cecílie, panny a mučednice
23. sobota
sv. Klementa I., papeţe a mučedníka; sv.
Kolumbána , opata
neděle
24.
10:00
Jeţíše Krista Krále
pondělí
25.
sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
26. úterý
27. středa 17:30
28. čtvrtek
29. pátek
30. sobota
SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
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poznámka

památka

památka
památka
památka

latinsky

SVÁTEK

památka
památka

SVÁTEK

SVÁTEK

pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta

