kostel

Panny Marie
Pod řetězem
občasník, informace…

ADVENT –VÁNOCE L.P. 2014/2015

Střídmostí se připravit na Vánoce
emeritní papež Benedikt XVI. před Angelus, nám. sv. Petra v Římě 4. prosince 2011 (2. neděle adventní)
přeložil: Přeložil Milan GLASER , www.radiovaticana.cz

Drazí bratři a sestry,
Dnešní neděle označuje druhou etapu adventní doby. Toto období liturgického roku vystavuje do popředí dvě postavy, které měly výjimečnou roli při přípravě dějinného příchodu Pána Jeţíše: Pannu Marii a svatého Jana Křtitele. Právě na posledně jmenovaného se soustředí dnešní text
Markova evangelia. Popisuje totiţ osobnost a poslání Kristova předchůdce (srov. Mk 1,2-8). Jan je
vylíčen nejprve zvnějšku jako velmi asketická postava. Je oděn šatem z velbloudí srsti, ţiví se kobylkami a medem divokých včel, jeţ nachází v Judské poušti (srov. Mk 1,6). Jeţíš samotný ho popsal jako protiklad těch, „kdo nosí jemné šaty a bydlí v královských palácích“ (Mt 11, 8). Ţivotní
styl Jana Křtitele by měl všechny křesťany vybízet k tomu, aby si zvolili střídmost, zvláště v přípravách na slavnost Narození Pána, který se – jak řekl svatý Pavel – „ačkoli bohatý, stal pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby“ (2 Kor 8,9).
Janovo poslání bylo mimořádnou výzvou k obrácení: jeho křest „je spojen s plamenným
volání po novém způsobu myšlení a konání, především s ohlašováním Boţího soudu“ (Ježíš Nazaretský, I, Brno 2007, str. 24) a blíţícím se zjevením Mesiáše, o němţ praví, ţe je „mocnější neţ
jsem já“ a který „bude křtít Duchem svatým“ (Mk 1,7.8). Janova výzva tedy směřuje za a také hlouběji neţ jen ke střídmému ţivotnímu stylu; volá k vnitřní proměně, podnícené uznáním a vyznáním
vlastního hříchu. Při přípravě na Vánoce je důleţité, abychom vstoupili do sebe a upřímně prověřili
svůj ţivot. Nechme se osvítit paprskem světla pocházejícího z Betléma, světlem Toho, který je
„Největší“, a stal se „nejmenším“, který je „Nejmocnější“ a stal se slabým.
Všichni čtyři evangelisté popisují kázání Jana Křtitele odkazem na pasáţ z proroka Izaiáše:
„Hlas volajícího na poušti, připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky“ (Iz 40,3). Marek zařazuje
citát z dalšího proroka, Malachiáše, který volá: „Hle, posílám svého posla před tebou, on ti připraví
cestu“ (Mk 1,2; srov. Mal 3,1). Tyto odkazy na Písmo starého zákona hovoří o „záchranném zásahu
Boha, jenţ vykročí ze své skrytosti, aby napravil a zachránil; jemu se mají otevírat dveře, připravovat cesta“ (Ježíš Nazaretský, I, str. 24).
Svoje putování k Pánu, jenţ přijde, svěřme mateřské přímluvě Marie, Panny v poţehnaném
stavu, pokračujme na své adventní cestě a připravujme ve svém srdci a ţivotě příchod Emmanuela,
Boha-s-námi.

Bohoslužby.
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu v 17:30 hodin. Mše
sv. ve středy doby adventní je spojena se slavením nešpor (kromě středy 3. prosince 2014).
Mše sv. o Prvním pátku měsíce 5. prosince 2014 a 2. ledna 2015 bude slavena v 17:30 hodin.
Nedělní mše sv. o 4. neděli adventní 21. prosince 2014 je slavena v latinském jazyce.
O 1. adventní neděli 30. listopadu 2014 budou na začátku mše sv. žehnány adventní věnce
pro Vaše domácnosti – nezapomeňte si je přinést!
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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Při bohosluţbách v neděli 7. prosince 2014 (2. neděle adventní) bude Mikulášská sbírka
na bohoslovce; v roce 2013 bylo celkem vybráno 656 977,- Kč a částka byla pouţita v souladu se
statutem příslušného fondu.
V pondělí 8. prosince 2014 o slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, bude mše sv. v 17:30 hodin.
O slavnosti Narození Páně 25. prosince 2014 bude mše sv. „půlnoční“ o půlnoci (tj. ve
0:00) a pak dopoledne v 10:00 hodin.
Na svátek sv. Štěpána Prvomučedníka v pátek 26. prosince 2014 bude mše sv. v 10:00.
O svátku Svaté Rodiny Jeţíše, Marie a Josefa v neděli 28. prosince 2014 bude mše sv.
v obvyklém nedělním čase, tj. v 10:00 hodin.
V poslední den občanského roku, ve středu 31. prosince 2014, bude mše sv. na poděkování
s následující poboţností slouţena v 15:00 hodin.
O slavnosti Matky Boží Panny Marie (Oktáv Narození Páně) ve čtvrtek 1. ledna 2015
bude mše sv. v 10:00 hodin.
6. ledna 2015 (úterý) je slavnost Zjevení Páně (Tří králů); mše sv. s ţehnáním vody, soli,
kadidla a křídy bude v 17:30 hodin.

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

Slavení
poznámka
sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
památka
Panny Marie, příčiny naší radosti
památka
sv. Františka Xaverského, kněze
sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
První pátek měsíce
sv. Mikuláše, biskupa
2. neděle adventní
SLAVNOST
PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

9. úterý
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
středa
10.
17:30
11. čtvrtek
sv. Damasa I., papeţe
pátek
12.
13. sobota
sv. Lucie, panny a mučednice
neděle
14.
10:00
3. neděle adventní
15. pondělí
Panny Marie Guadalupské
16. úterý
17. středa 17:30
18. čtvrtek
19. pátek
20. sobota
21. neděle 10:00
4. neděle adventní
22. pondělí
23. úterý
sv. Jana Kętského, kněze
středa
24.
24:00
25. čtvrtek 10:00
NAROZENÍ PÁNĚ
pátek
26.
10:00 SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
27. sobota
SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
neděle
28.
10:00 SVATÉ RODINY JEŢÍŠE, MARIE A JOSEFA
29. pondělí
sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
2

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

s nešporami

památka
památka

s nešporami

latinsky

SLAVNOST
SVÁTEK
SVÁTEK
SVÁTEK

30.
31.

úterý
středa

15:00 sv. Silvestra I., papeţe

Adventní duchovní obnovy:
Zvěstování evangelia
V sobotu 6. prosince 2014 od 9:00 hodin povede P. Michal NĚMEČEK v kostele sv. Vojtěcha
(Kolejní 4, Praha 6; MHD: metro A Dejvická, tramvaj 2, 20 a 26 – zastávka Thákurova) adventní
duchovní obnovu zaměřenou na téma Zvěstování evangelia. Připraveny jsou dvě přednášky a ve 12
hodin mše svatá, kterou program bude zakončen. Obnova navazuje na letošní téma Pastoračního
plánu a v souladu s připravovanými Dny víry v červnu 2015.
Přihlašování na tento program není nutné, kapacita zpovídání bude omezena.

Adventní zastavení nad manželským slibem
- aneb příprava na obnovu manţelského slibu na svátek Svaté rodiny.
Sobotní duchovní obnova se uskuteční 13. prosince 2014 od 15 do 18 hod. v Pastoračním
středisku, Kolejní 4, Praha 6 (sv. Vojtěch). Povede ji Mons. Tomáš HOLUB. Na programu budou
dvě přednášky, moţnost ztišení, svátost smíření, adorace zakončená poţehnáním.
Chystáte-li se přijít na tento program, prosíme přihlaste se na e-mailu cpr@apha.cz .

Adventní punč
O sobotách a nedělích o letošním Adventu (29. a 30. listopadu,
6. a 7. prosince, 13. a 14. prosince, 20. a 21. prosince) od 10:00 do
17:00 hodin ve venkovních prostorách Českého velkopřevorství
České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů pořádá
tzv. Adventní punč. V stánku bude prodáván punč i teplý
nealkoholický nápoj a cukroví. Výtěţek je určen na podporu děl
Českého velkopřevorství.

„Laudate Dominum omnes gentes“ – koncert duchovní hudby
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 zvou na desátý koncert cyklu duchovní hudby LAUDATE
DOMINUM OMNES GENTES v úterý 16. prosince 2014 od 17 hod. Na programu budou díla
J.S.BACHA, G.F.HÄNDELA, G.Ph.TELEMANNA, W.A.MOZARTA, A.MICHNY Z OTRADOVIC a další.
Účinkuje TRIO CANTABILE: Ludmila VERNEROVÁ – soprán, Václav KOUT – flétna, Lydie
HÄRTELOVÁ – harfa.Vstup na koncert je volný.

Vánoce a Betlémy
P. Mgr. Ing. Michal NĚMEČEK, biskupský vikář pro pastoraci (ACAP 9/2014, čj. 8475/2014)

Bratři a sestry, velice vás prosím o připojení se do preevangelizační akce Křesťanské Vánoce. Mnohé farnosti se jiţ několik let účastní Noci kostelů a její plody jsou poţehnané. Přede
dvěma roky vznikla iniciativa vyuţívající podobný princip, avšak zasahující období Vánoc. Iniciátoři ji nazvali Křesťanské Vánoce a řada našich farností se k tomuto projektu připojila pod názvem
Betlémy Praha.
Celá akce je postavena na letité tradici, kdy mnoţství lidí přichází o Vánocích do našich
kostelů. Zapojení farností není náročné! Stačí, kdyţ je o Vánocích v kostele alespoň chvíli otevřeno
a lidé se mohou zastavit u betléma. Jsem si vědom, ţe letošní Vánoce budou sloţitější o organizopro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta

3

vání setkání Taizé. Ideální jsou odpolední hodiny na velké svátky, kdy je volno nebo alespoň chvíli
po bohosluţbách.
Zájemci o sluţbu hlídání betléma a laskavého sdílení informací a odpovídání na dotazy ať se
laskavě hlásí u fr. Filipa, rektora kostela, k další domluvě a upřesněním. Předpokládané termíny:
pátek 26. prosince 2014 14:00 – 16:00; neděle 28. prosince 2014 14:00 – 16:00; neděle 4. ledna
2015 14:00 – 16:00.

Zajímavé knižné novinky
Bratr Roger z Taizé: Vyvolit si lásku, Karmelitánské nakladatelství 2014.
http://www.ikarmel.cz/
Dne 16. srpna 2005 vstoupil bratr Roger do věčného ţivota. Komunita v Taizé vydala tuto
knihu na důkaz nesmírné vděčnosti za dar ţivota svého zakladatele. Publikace naznačuje hlavní
záměry bratra Rogera a jejich konkrétní uskutečňování od počátků existence komunity. Vedle textů
z jeho knih a dopisů obsahuje také úryvky z delšího nepublikovaného rozhovoru, natočeného v roce
1992. Kaţdý text je doprovázen svědectvími vybranými z tisíců kondolencí zaslaných do Taizé po
jeho smrti. Je zde uveřejněno také několik úryvků z nedokončené knihy bratra Rogera, na níţ pracoval v posledních týdnech svého ţivota – měla se jmenovat právě Vyvolit si lásku (Choisir
d’aimer). Zmíněny jsou i návštěvy bratří z Taizé v totalitní východní Evropě včetně tehdejšího Československa. Úvodní slovo napsal bratr Alois, současný představený komunity.
Conrad de Meester: Nebe v mé duši, Exercicie s Alžbětou od Trojice, Karmelitánské nakladatelství 2014. http://www.ikarmel.cz/
Karmelitka Alţběta od Trojice je u nás zatím méně známá neţ třeba její současnice Terezie
z Lisieux, ale její stopa v křesťanské mystice je nepřehlédnutelná. Poslední rekolekce patří k vrcholům současné křesťanské literatury a De Meesterova kníţka Nebe v mé duši se snaţí zpřístupnit
její hluboký text všem duchovním hledačům.
Kontemplativní modlitba a usebranost nepatří jen do kláštera. „Mít nebe v duši“ neboli přebývat vírou v Boţí přítomnosti je moţné kdykoli a kdekoli. Blahoslavená Alţběta nás jemně uvádí
do tohoto vzácného, ale přitom ţivotodárného umění ţivota z víry.
Sama světice se nepovaţovala za velkou spisovatelku. Její předností ovšem bylo velkorysé a
vroucí srdce, schopnost cele se zaměřit jen na to, co si zaslouţí být milováno. Většinu svého krátkého ţivota proţila s touhou obětovat všechno ke cti Milovaného.
Text můţe slouţit jako pomůcka k osobním rekolekcím, k exerciciím všedního dne nebo
prostě k duchovnímu rozjímání.
Jacques Philippe: Cesta důvěry a lásky, Paulínky 2014. http://www.paulinky.cz/
Na mnoha příkladech ze ţivota světice je ukázáno, ţe některá její vnuknutí jsou nesmírně
cenná i pro dnešního člověka, zejména ve chvílích obtíţí a zkoušek, a prozrazuje, jak proţívat Terezčinu důvěru ve všech oblastech ţivota tak, aby nesla své plody.
kardinál Tomáš Špidlík SJ: Vatikánské promluvy s humorem, Refugium 2014
http://www.refugium.cz/
Kniha nedělních zamyšlení kardinála Tomáše Špidlíka tvoří promluvy, které zazněly ve Vatikánském rozhlase. Špidlíkovo umění pronikat do Boţího slova poslouţí jak těm, kdo hledají základy, tak i posluchačům nebo dokonce kazatelům. Jde o první knihu, která vyšla po smrti otce
Špidlíka a podtrhuje jeho charizma: hovořit o existečních tématech s moudrým a konkrétním nadhledem.
Vedle dotisku knihy vychází také CD, jeţ nám představuje hlas otce Špidlíka, jak jej uchovaly nahrávky Vatikánského rozhlasu.
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Maria je hymnus života
emeritní papež Benedikt XVI. u mariánského sloupu na Španělském náměstí, Řím 8. prosince 2011.
Přeložil Milan GLASER

Drazí bratři a sestry,
Velkolepá slavnost Neposkvrněné Panny Marie nás kaţdoročně vybízí k tomu, abychom se
sešli na jednom z nejkrásnějších náměstí Říma a vzdali hold Matce Kristově a Matce naší. Srdečně
zdravím vás všechny zde přítomné, jakoţ i ty, kteří jsou s námi spojeni rozhlasem a televizí. Děkuji
vám za vaši hromadnou účast na této mojí modlitbě.
Na vrcholu sloupu, který jsme obstoupili, je Maria ztvárněna sochou, která částečně odkazuje k úryvku z apokalypsy, který jsme právě slyšeli: „Pak se objevilo na nebi veliké znamení: ţena
oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy“ (Zj 12,1). Jaký
je význam tohoto obrazu? Představuje zároveň Matku Boţí a církev.
„Ţena“ z apokalypsy je totiţ samotná Maria.
Objevuje se jako „oděná sluncem“, tj. oděná Bohem:
Panna Maria je totiţ cele prostoupena světlem Boţím
a ţije v Bohu. Tento symbol zářivého šatu zřetelně
vyjadřuje celkový stav Mariina bytí: Ona je „milostiplná“, naplněná Boţí láskou. A „Bůh je světlo“, říká
také svatý Jan (1 Jan 1,5). Takto pak „milostiplná“,
„Neposkvrněná“ odráţí celou svojí osobou světlo
„slunce“, kterým je Bůh.
Tato ţena má pod svýma nohama měsíc,
symbol smrti a smrtelnosti. Maria, je totiţ plně přidruţena k Jeţíši Kristu, svému Synu, který zvítězil
nad hříchem a smrtí; je svobodná od jakéhokoli stínu
smrti a plná ţivota. Stejně jako smrt nemá ţádnou
moc nad zmrtvýchvstalým Jeţíšem (srov. Řím 6,9),
tak ji také Maria prostřednictvím milosti a zvláštní
výsady Všemohoucího Boha nechala za sebou a překonala. V jejím ţivotě se to projevuje dvěma velikými tajemstvími. Nejprve byla počata bez prvotního hříchu, coţ je tajemství, které slavíme dnes, a na sklonku svého ţivota byla přijata do nebe s
duší a tělem, ve slávě Boţí. Avšak i veškerý její pozemský ţivot byl vítězstvím nad smrtí, protoţe
se dala cele do sluţeb Bohu, plným sebeodevzdáním se Jemu a bliţnímu. Maria je tedy sama o sobě
hymnem na ţivot: je stvořením, ve kterém se uskutečnilo Kristovo slovo: „Já jsem přišel, aby měly
ţivot a aby ho měly v hojnosti“ (Jan 10,10).
Apokalyptická vize ukazuje další detail: nad hlavou ţeny oděné sluncem je „koruna z dvanácti hvězd“. Toto znamení připomíná dvanáct kmenů Izraele a znamená, ţe Panna Maria je středem Boţího lidu, celého společenství svatých. Tento obraz koruny nás tak přivádí k druhé interpretaci nebeského znamení „ţeny oděné sluncem“. Kromě Matky Boţí zosobňuje toto znamení církev,
křesťanské společenství všech dob. Je v poţehnaném stavu, ve svém lůně nosí Krista, jehoţ má přivést na svět; představuje souţení pozemské církve, která mezi útěchami od Boha a pronásledováním
světa přináší lidem Krista.
Právě proto, ţe přináší Krista, setkává se církev s odporem krutého protivníka, jehoţ v apokalyptické vizi představuje „veliký ohnivě rudý drak“ (Zj 12,3). Tento drak se marně snaţil pozřít
Jeţíše – „syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům“ (12,5); marně proto, ţe Jeţíš svou
smrtí a zmrtvýchvstáním vystoupil k Bohu a usedl na Jeho trůn. Proto drak, který byl jednou pro
vţdy poraţen na nebi, obrací své útoky proti ţeně – církvi – v poušti světa. V kaţdé době je však
církev podporována světlem a mocí Boha, který ji na této poušti sytí chlebem svého Slova a posvátnou Eucharistií. Církev tak v kaţdém souţení uprostřed všech zkoušek, které ji během staletí v různých částech světa potkávají, trpí pronásledováním, ale vychází z něj vítězně. A právě tímto způsopro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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bem je křesťanské společenství přítomností a zárukou Boţí lásky proti všem ideologiím nenávisti a
egoismu.
Jedinou léčkou, před níţ církev můţe a má mít obavy, je hřích jejích vlastních členů. Zatímco Maria je Neposkvrněná, svobodná od jakékoli poskvrny hříchu, církev je svatá, ale zároveň
poznamenaná našimi hříchy. Proto se lid Boţí putující v čase obrací ke své nebeské Matce a prosí o
její pomoc; prosí ji, aby doprovázela putování víry, aby povzbudila nasazení křesťanského ţivota a
dala oporu v naději. Je nám to zapotřebí, zejména v této chvíli tak obtíţné pro Itálii, pro Evropu a
další části světa. Pomoz nám Maria, abychom viděli světlo, které je nad příkrovem mlhy, která jakoby zastírá realitu. Proto také my, zvláště při této příleţitosti, nepřestáváme s dětskou důvěrou
prosit o její pomoc: „Maria, počatá bez poskvrny hříchu, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme“Ora
pro nobis, intercede pro nobis ad Dominum Iesum Christum!

Vtělení Syna Božího nám přineslo spásu
SV. IRENEJ Z

LYONU, traktát „O bludných naukách“ (Lib. 3, 20, 2-3: SCh 34, 342-344)

Slávou člověka je Bůh; Bůh pak ukazuje svou činnost a veškerou svou moudrost a sílu na
člověku. Jako lékař se osvědčuje na nemocných, tak i Bůh se projevuje na lidech. Proto také říká
Pavel: Bůh dopustil, ţe všichni upadli do nevěry, aby všem prokázal milosrdenství. Je to míněno
vzhledem k člověku, který se provinil neposlušností vůči Bohu a ztratil nesmrtelnost, potom byl
omilostněn a prostřednictvím Boţího Syna se mu dostalo adoptivního synovství.
Tento člověk, bude-li bez nadutosti a vychloubání za pravou slávu povaţovat to, co bylo stvořeno, i toho, kdo to stvořil,
totiţ ze všech nejmocnějšího Boha, jenţ všem poskytl to, ţe jsou,
a setrvá-li v jeho lásce, poddanosti a ve vzdávání díků, obdrţí od
Boha ještě větší slávu a jeho sláva stále poroste, aţ se stane podobným tomu, jenţ za něj zemřel.
Ten vzal na sebe tělo, jako mají hříšní lidé, aby tak zavrhl
hřích a jako uţ zavrţený ho odstranil z těla. Pobízel člověka, aby
se mu připodobnil, učinil ho napodobitelem Boha, svěřil mu Otcovy zásady vedoucí k patření na Boha a obdařil ho schopností
důvěrně poznávat Otce. On, Boţí Slovo, přebýval v člověku a
stal se Synem člověka, aby podle Otcova přání navykl člověka
přijímat Boha a Boha přebývat v člověku.
Proto jako znamení naší spásy dal sám Pán toho, který je
narozený z Panny, Emanuel (to je »Bůh s námi«) Neboť Bůh sám
přinesl lidem spásu, poněvadţ sami ze sebe moţnost spásy neměli. Proto Pavel, kdyţ mluví o slabosti člověka, říká: Jsem si vědom, ţe v mém těle dobro nesídlí.
Tím naznačil, ţe dobrodiní naší spásy nepochází z nás, nýbrţ z Boha. A dále říká: Já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí od těla, propadlého této smrti? Nato uvádí vysvoboditele: milost Jeţíše
Krista, našeho Pána.
V tom smyslu praví také Izaiáš: Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde
a spasí vás. To proto, ţe nikoli vlastními silami, nýbrţ Boţím přispěním jsme měli být spaseni.
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
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