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Pod řetězem
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PROSINEC L.P. 2013

Velikáni dějin jsou u Boha dekorací maličkých
promluva emeritního papeže Benedikta XVI před Anděl Páně v Římě 9.
prosince 2012.
přeložil: MILAN GLASER, SJ; www.radiovaticana.cz, Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,
Během adventní doby vystupují do popředí zvláštním způsobem dvě postavy, které připravují Mesiášův příchod: Panna Maria a Jan Křtitel. Dnes nám
svatý Lukáš představuje posledně jmenovaného, a líčí ho jinak než ostatní evangelisté. „Všichni čtyři evangelisté kladou na počátek Ježíšova působení postavu
Jana Křtitele, jehož představují jako předchůdce. Svatý Lukáš odsunul do pozadí
spojitost mezi těmito dvěma
osobami a jejich posláním… Ježíš
a Jan jsou totiž uvedeni do
vzájemného vztahu již během
svého
početí
a
narození“
(L´infanzia di Gesu, 23). Toto
rozvržení pomáhá chápat, že Jan
jakožto syn Zachariáše a Alžběty,
kteří byli oba z kněžského rodu, je
nejenom posledním z proroků, ale
představuje tak samo starozákonní
kněžství a připravuje lidi na duchovní kult Nové smlouvy, který zavedl Ježíš
(srov. ibid.27-28). Lukáš navíc vyvrací jakýkoli mýtický výklad, kterému jsou
evangelia nezřídka podrobována, a Křtitelův život zakotvuje historicky, když
píše: „V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát byl
místodržitelem … za velekněží Annáše a Kaifáše“ (Lk 3,1-3). Do tohoto
historického rámce je zasazena vskutku obrovská událost Kristova narození,
kterou však současníci vůbec nevnímali. Velikáni dějin jsou u Boha pouze
dekorací těch maličkých!
Jan Křtitel se označuje za „hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu.
Vyrovnejte mu stezky“ (Lk 3,4). Hlas pronáší slovo, ale v tomto případě má
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přednost Slovo Boha, které sestupuje v poušti na Zachariášova syna Jana (srov.
Lk 3,2). Ten má veliký úkol, ale vždycky ve vztahu ke Kristu. Svatý Augustin
komentuje: „Jan je hlasem. O Pánu se však praví: „Na počátku bylo Slovo“ (Jan
1,1). Jan je hlasem, který utichá, Kristus je Věčné Slovo, které bylo na počátku.
Je-li hlasu odňato slovo, co zbývá? Prázdný zvuk. Hlas bez slova je možné slyšet, ale nepovznáší srdce“ (Sermo 293,3). Na nás je dnes, abychom uslyšeli onen
hlas, a Ježíšovi, jenž je Slovem, které zachraňuje, dali v srdci prostor a přijetí.
Přichystejme se, abychom očima víry v této adventní době spatřili Boží spásu v
nuzné betlémské jeskyni (srov. Lk 3,6). V konzumní společnosti, kde jsme pokoušeni hledat radost ve věcech, nás Jan Křtitel učí žít podstatně, abychom Narození Páně vnímali nejenom vnějškově, ale jakožto slavnost Božího Syna, který
přišel, aby přinesl lidem pokoj, život a pravou radost.
Mateřské přímluvě adventní Panny Marie svěřme své putování vstříc
Pánu, který přijde, abychom byli připraveni přijmout do srdce a celého života
Emanuela, Boha-s-námi.

Bohoslužby.
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu
(mše sv. s nešporami) a o 1. pátku měsíce (6. prosince 2013) v 17:30 hodin. Mše
sv. 3. neděli v měsíci (3. neděle adventní, 15. prosince 2013) je slavena latinsky.
Při bohoslužbách o 2. neděli adventní 8. prosince 2013 proběhne tzv. Mikulášská sbírka na bohoslovce; v roce 2012 bylo celkem vybráno 606 951,- Kč a
částka byla použita v souladu se statutem příslušného fondu (příspěvek Nadaci
Arcibiskupský seminář v Praze na seminaristy, příspěvek na stravné bohoslovců
University Karlovy v Arcibiskupském
semináři, příspěvek teologickému konviktu Olomouc).
Slavnost Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu, je letos slavena v pondělí 9. prosince 2013; mše sv.
bude sloužena v 17:30 hodin.
Bohoslužby o Vánocích jsou na
letáčku přiloženém k Občasníku.

Varhanní nešpory u maltézských
rytířů
V rámci cyklu „Varhanní nešpory
Maltézských rytířů“ pořádá v úterý 17.
prosince 2013 od 17:00 hodin
Suverénní Rytířský a Špitální řád sv.
Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a
Společnost pro duchovní hudbu za
podpory Městské části Praha 1 v
2
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řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé
Straně 10. koncert duchovní hudby. Zazní varhanní skladby J.S. BACHA, Missa
adventus a Liturgické zpěvy P. EBENA; účinkuje Vysokoškolský umělecký soubor
pod vedením JAKUBA ZICHY, varhany JAN KALFUS. Vstup na koncert volný.

900 let řádu sv. Jana Jeruzalémského
Národní knihovna ČR a Suverénní řád maltézských rytířů - České
velkopřevorství pořádají při příležitosti významného výročí výstavu, která
přibližuje historii řádu i jeho postavení a úlohu ve společnosti v průběhu staletí.
Jádro výstavy tvoří umělecké předměty z majetku řádu, od obrazů a liturgických
předmětů až po typické uměleckořemeslné součásti oděvu.
Výstava ve Výstavním sálu Galerie Klementina (vstup od Mariánského
náměstí, vhod B2) potrvá do 5. ledna 2014; otevřeno úterý – neděle: 10.30 - 18
hodin. Vstupné: dospělí 50 Kč, studenti, důchodci, skupiny nad 10 osob 40 Kč,
děti 6-15 let 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

Betlémy
fr. Filip M. SUCHÁN, OPraem (rektor kostela)

Mnohé farnosti a kostely (také náš kostel Panny Marie Pod řetězem) se již
několik let účastní Noci kostelů a její plody jsou požehnané. Proto v minulém
roce vznikla iniciativa využívající podobný princip, avšak zasahující období Vánoc. Iniciátoři ji nazvali Křesťanské vánoce a několik našich farností a kostelů
se k tomuto pilotnímu projektu loni připojilo pod názvem Pražské betlémy.
Celá akce je postavena na letité tradici, kdy
množství lidí přichází o Vánocích do našich kostelů.
Zapojení není náročné! Stačí, když o Vánocích je
v kostele alespoň chvíli otevřeno a lidé se mohou
zastavit u betléma. Program je možné oživit, jak to již
léta mnozí dělají, zpíváním koled, betlémským
světlem, dětskými pracemi a v ideálním případě
výkladem, který v několika větách shrne základní
křesťanské zvěst o Narození Páně.
V našem kostele bude betlém zpřístupněn:

ve čtvrtek 26. prosince 2013 (svátek sv. Štěpána) od 14:00 do 16:00;

v neděli 29.prosince 2013 (Sv. Rodiny) od 14:00 do 16:00;

v pondělí 6. ledna 2013 (Zjevení Páně) 14:00 do 16:30.
Akce může proběhnout především díky dobrovolníkům z našich, „kostelních“ řad, ochotných strávit půl hodiny nebo hodinu v kostele hlídáním kostela
s ochotou sdělit svou víru těm, kdo se ptají: Buďte vždy připraveni dát odpověď
každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s
uctivostí (srov. 1 Petr 3, 15-16).
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta

3

Zájemce o účast prosím, aby se hlásili v sakristii nebo zavoláním či SMS
zprávou na 731 402 597 nebo mailem na pmariapodretezem@seznam.cz. Již
předem vyjadřuji vděčnost a hojnost Božího požehnání.

Bůh splnil svá zaslíbení skrze svého Syna
SV. AUGUSTIN, BISKUP,

Commentarius in ps. 109, 1-3: CCL 40, 1601-1603

Bůh určil čas pro svá zaslíbení a čas pro jejich splnění. Časem zaslíbení
byla doba proroků až po Jana Křtitele. Od něho potom až do konce světa je čas,
v němž bude splněno, co bylo přislíbeno.
Bůh je věrný, sebe učinil naším dlužníkem ne tím, že by od nás něco přijal, nýbrž tím, že nám tolik přislíbil. Příslib mu byl málo, on si dokonce přál být
vázán písemným záznamem; vystavil nám jakoby dlužní úpis na své přísliby. Až
tedy začne své přísliby plnit, budeme moci podle toho, co bylo zapsáno, sledovat postup jejich naplňování.
Jak jsme již často řekli, čas proroctví spadá v jedno s vyhlašováním zaslíbení. Bůh přislíbil věčnou spásu, nekončící blažený život s anděly a neporušitelná dědictví: trvalou slávu, blažený pohled do své tváře, posvěcení v nebeském
příbytku a na základě vzkříšení z mrtvých konec strachu ze smrti. To je jeho jakoby poslední příslib, k němuž se sbíhají veškeré naše snahy, a až k tomu dospějeme, nebudeme už nic více hledat, nic více vyžadovat. Avšak on ve svých
příslibech a předpovědích nezamlčel ani to, jak má dojít postupně k naplnění
toho, co bude na konci.
Přislíbil lidem božství, smrtelníkům nesmrtelnost, hříšníkům ospravedlnění, opovrženým oslavení. Bratři, poněvadž se ovšem lidem zdálo neuvěřitelným, co Bůh sliboval, že se totiž lidé, kteří jsou zde na zemi smrtelní, porušení,
opovržení, slabí, prach a popel, stanou rovnými Božím andělům, nejen že s nimi
uzavřel psanou smlouvu, aby uvěřili, ale ustanovil jim i prostředníka své věrnosti: a to ne nějakého velmože, nebo anděla či archanděla, nýbrž jediného
Syna. Takže prostřednictvím tohoto svého Syna nám ukazuje a osvědčuje, jakou
cestou nás chce přivést k cíli, který nám přislíbil.
Bohu však nestačilo učinit svého Syna ukazatelem cesty: jej samotného
učinil cestou, abys po ní kráčel, zatímco on tě povede, až touto cestou půjdeš. A
tak jediný Boží Syn měl přijít k lidem, vzít na sebe lidskou přirozenost, a tím, co
na sebe vzal, se stát člověkem, zemřít, vstát z mrtvých, vstoupit do nebe, zasednout po pravici Otce a splnit mezi národy, co přislíbil. Po naplnění svých příslibů mezi národy má pak splnit i to, že přijde vyžadovat, co svěřil: rozliší nádoby hněvu od nádob milosrdenství a splatí bezbožným, čím jim hrozil, a spravedlivým, co jim sliboval. To všechno tedy bylo nutno prorokovat, předem
zvěstovat a sdělit, že se tak má stát, aby pak náhlé splnění těch věcí nevyvolávalo hrůzu, nýbrž aby bylo s vírou očekáváno.
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Prosinec 2013
Den a hodina
Slavení
1. neděle 10:00
1. neděle adventní
2. pondělí
Panny Marie, příčiny naší radosti
3. úterý
sv. Františka Xaverského, kněze
středa
4.
17:30 sv. Jana Damašského, kněze a učitele

poznámka
památka
památka

církve
5.
6.
7.
8.
9.

čtvrtek
pátek 17:30 sv. Mikuláše, biskupa
sobota
sv. Ambroţe, biskupa a učitele církve
neděle 10:00
2. neděle adventní
pondělí 17:30 PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY

památka
SLAVNOST

PRVOTNÍHO HŘÍCHU

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý

17:30 sv. Damasa I., papeţe
sv. Lucie, panny a mučednice
sv. Jana od Kříţe, kněze a učitele církve
10:00
3. neděle adventní

památka
památka

17:30
sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
10:00
4. neděle adventní
sv. Jana Kętského, kněze
24:00
10:00
NAROZENÍ PÁNĚ
10:00 SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
10:00 SVATÉ RODINY JEŢÍŠE, MARIE A JOSEFA

SLAVNOST
SVÁTEK
SVÁTEK
SVÁTEK
SVÁTEK

15:00 sv. Silvestra I., papeţe

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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KOSTEL PANNY MARIE „POD ŘETĚZEM NA KONCI MOSTA“
Suverénního rytířského a špitálního
Řádu sv. Jana z Jeruzaléma, z Rhodu a z Malty.

Bohoslužby v době vánoční v roce
2013/2014
PROSINEC L.P. 2013
DEN

24.

úterý

ČAS

24:00

SLAVENÍ

Štědrý den

25. středa 10:00

NAROZENÍ PÁNĚ

SLAVNOST

26. čtvrtek 10:00

SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

SVÁTEK

SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY

SVÁTEK

SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ

SVÁTEK

SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

SVÁTEK

27.

pátek

28. sobota
29. neděle 10:00
30. pondělí
31.

úterý

Pondělí v Oktávu Narození Páně
15:00

sv. Silvestra I., papeže

LEDEN L.P. 2014
1.

středa

10:00

MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

slavnost

OKTÁV NAROZENÍ PÁNĚ,
2.

čtvrtek

sv. Basila Velikého a Řehoře

památka

Naziánského, biskupů a učitelů církve
3.

pátek

4.

sobota

5.

neděle

6.

pondělí 17:30
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17:30

Nejsvětějšího Jména Ježíš
Pátek po Oktávu Narození Páně

10:00

vigilie slavnosti Zjevení Páně
ZJEVENÍ PÁNĚ

SLAVNOST
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