kostel

Panny Marie
Pod řetězem
občasník, informace…
ŘÍJEN L.P. 2013

Kupředu s pohledem upřeným na nebe
Z homilie papeže Františka na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15.
srpna 2013 v Castel Gandolfo.
Přeložila Jana GRUBEROVÁ, www.radiovaticana.cz

Drazí bratři a sestry!
Druhý vatikánský koncil nám v závěru
dogmatické konstituce o církvi zanechal překrásnou meditaci o Nejsvětější Panně Marii.
Připomenu pouze ony části, které se vztahují k
tajemství, jež dnes slavíme. První je tato:
„Když konečně neposkvrněná Panna, která
byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné
viny, dokončila svůj pozemský život, byla s
tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena
Pánem jako královna všeho tvorstva” (Lumen
gentium, 59). V závěru konstituce dále čteme:
„Jako je matka Ježíšova, oslavená už s tělem a
duší v nebi, obrazem i počátkem církve, která
se dovrší v budoucím věku, tak zde na zemi
září před putujícím Božím lidem jako znamení
jisté naděje a útěchy, dokud nepřijde den Páně” (Lumen gentium, 68). Ve světle
tohoto nádherného vyobrazení naší Matky můžeme uvažovat nad poselstvím,
obsaženým v biblických čteních, která jsme právě vyslechli. Můžeme se zaměřit
na tři klíčová slova: zápas, vzkříšení, naděje. Zápas, vzkříšení, naděje.
Úryvek z knihy Zjevení přináší výjev zápasu mezi ženou a drakem. Žena,
která představuje církev, je z jedné strany oslavená a vítězná, z druhé strany dosud prožívá porodní bolesti. Taková je ve skutečnosti také církev – jestliže v
nebi je již spojena se slávou svého Pána, v dějinách trvale prožívá zkoušky a čelí
výzvám, které s sebou nese konflikt Boha s ďáblem, stále přítomným nepřítelem. V tomto zápasu, kterým procházejí Ježíšovi učedníci – tedy my všichni –
nás Maria neopouští. Matka Kristova a Matka církve je vždy s námi a neustále s
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námi kráčí. Také Maria v jistém smyslu sdílí tento dvojí stav. Sama pochopitelně jednou provždy vstoupila do nebeské slávy; neznamená to však, že by se
vzdálila a oddělila se od nás. Naopak, Maria nás doprovází, bojuje po našem
boku, podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. Modlíme-li se s Marií,
zejména růženec…Poslouchejte ale, modlíte se každý den růženec? Jste si tím
jistí? Ano? Tedy – modlitba s Pannou Marií, zejména modlitba růžence, má také
tuto “bojovnou” dimenzi. Znamená to, že je to modlitba, která nás podporuje v
bitvě proti zlému duchu a jeho pomahačům. Také růženec nás tedy v této bitvě
podporuje.

Bohoslužby.
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu, o
Prvním pátku (4. října 2013) v 17:30 hodin. Mše sv. 2. neděli v měsíci (13. října
2013 je slavena latinsky.
V neděli 13. října 2013 je svátek bl. Gérarda, zakladatele maltézského
řádu – mše sv. bude v obvyklém nedělním čase, tj. v 10:00 hodin. Vzhledem
k tomu, že zatím není schválený český překlad mešních textů tohoto svátku, mše
sv. bude sloužena latinsky; překlad bude připraven.
Třetí říjnová neděle – 20. října 2013 (29. neděle v mezidobí) je Misijní
neděle. Pamatujme na díla šíření evangelia! Sbírka při mši sv. je věnována misiím. V roce 2012 bylo celkem vybráno a zasláno na příslušný účet Papežských
misijních děl 1 048 789,32Kč.
V pondělí 21. října 2013 mší sv. v 17:30 oslavíme památku bl. Karla
z Domu Rakouského.

Změna času.
V neděli 27. října 2013 končí „letní“ čas a začíná „zimní“; hodinky si posuneme o hodinu dozadu (3:00 na 2:00).

Prezentace knihy
2. října v 19.00 zve Sekce pro mládež ČBK na prezentaci knihy „Jste nadějí církve; Setkávání Benedikta XVI. s mladými lidmi“; která se koná budově
FFUK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.
Během svého pontifikátu prožil Benedikt XVI. celou řadu setkání s mladými lidmi. Bohatství jeho promluv se nyní dostává v ucelené podobě k českému čtenáři. První díl mapuje průběh světových dnů mládeže a obsahuje studii
P. Jana Balíka. Druhý díl přináší výběr z jeho promluv pro mládež během apoštolských cest a několik stěžejních projevů o mládeži. Čtenáři najdou na stránkách těchto knih velkou moudrost, inspiraci pro život a jistě se jich dotkne alespoň něco z toho, jak odvážně a inkulturovaně byl papež Ratzinger schopný
oslovovat mladé lidi.
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V prodeji oba díly spolu, 344 a 232 stran, pevná vazba. Knihu vydalo vydavatelství Paulínky (http://www.paulinky.cz/, telefon 224 818 757 nebo 733
755 999, email: knihkupectvi@paulinky.cz)

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli
20. října 2013
Milí přátelé misií,
letos nás k podpoře Misijní neděle poprvé vybízí Svatý otec
František. Právě on během nedávné cesty do Brazílie navštívil
chudinskou čtvrť, kde řekl:
„Přál jsem si zaklepat na každé
dveře, pozdravit a rozmlouvat,
jako bych byl doma mezi přáteli,
a naslouchat srdci každého člověka. Umění přijímat je velice
důležité. Pokud někoho velkoryse přijmeme a něco s ním sdílíme – trochu jídla, prostor svých domovů či svůj
čas, nejenom nezchudneme, ale obohacujeme se. Vím dobře, že zaklepe-li u vašich dveří hladovějící člověk, vždy naleznete způsob, jak se s ním o jídlo rozdělit.
Jak říká přísloví, „do hrnce s fazolemi lze vždy přilít vodu“. Je to tak? Ano, vždy
lze přilít další vodu… A vy se dělíte s láskou, čímž ukazujete, že pravé bohatství
nespočívá ve věcech, nýbrž v srdci!“
Od papeže Františka, se kterým jsem měl možnost se osobně pozdravit,
vyřizuji díky a požehnání vám všem, kdo Papežská misijní díla podporujete. Je
to jistě důvod k veliké radosti a vděčnosti Bohu, že celkové příjmy z České republiky za uplynulý rok překročily 32,3 miliónů Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem téměř o 6 milionů více a zároveň největší částka za rok vůbec.
Tato úžasná odpověď na rostoucí bídu ve světě je důkaz vaší štědrosti!
I v tomto roce před námi stojí nelehký úkol. Na naši pomoc čeká v 18
diecézích a 8 zemích přes 67 500 chudých dětí např. z Ugandy, Zambie, Keni,
Bangladéše a Srí Lanky. Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody a provoz
sirotčinců, katechetické a potravinové programy, lékařskou péči, děti trpící z
důvodů HIV/AIDS apod. Velmi důležitá je i naše letošní podpora studia pro přibližně 300 bohoslovců ve 4 seminářích v Keni, Ugandě a Zambii.
V rámci sbírky z Misijní neděle se soustředíme na 11 diecézí v Ugandě,
Zambii, Bangladéši a Srí Lance. Jedná se například o pomoc při zajištění chodu
diecézí, stavby či rekonstrukce 11 kostelů a 20 klášterů, far, center, domu pro
staré a nemocné. Jen na Srí Lance napomůžeme mimo jiné ke stavbě či opravě
20 objektů v 7 diecézích, k nákupu audiovisuálních vybavení pro tvorbu mediálních a vzdělávacích programů.
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Sám jsem během pobytu v misiích díky štědrosti místních lidí mnohokrát
jedl právě fazole, o kterých Sv. otec hovořil v Brazílii. Odpovězme i my na
prosby z misií a klepání potřebných, kteří stojí u dveří našich srdcí. Nabídněme
své modlitby, oběti i skutky lásky. Papež František chce, abychom si neustále
připomínali, že pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje; vše, co sdílíme,
se násobí. Prožijme tedy i my v tomto duchu Misijní neděli a rozdělme se s potřebnými ve světě. Stejně jako před rokem si můžeme vzít za vzor chudé rybáře,
kteří věnovali pro misie jednodenní výdělek. Upřímně oceňuji Vaše, nejen jednodenní, nasazení pro misie, vyprošuji ochranu Panny Marie, Královny misií, a
ujišťuji Vás, že Bůh sám Vaši štědrost jistě odmění.
P. Jiří ŠLÉGR
Národní ředitel Papežských misijních děl

Společná modlitba za dary Ducha Svatého – za zdárné volby.
Přijďte se s námi v pátek 18. října 2013 v 19:00 hodin v kostele sv. Tomáše (augustiniáni, Josefská ul., Praha – Malá Strana) modlit za naše politiky a
za ty, kteří budou rozhodovat o budoucnosti našeho národa. Budou se s námi
modlit kandidáti z nejvýznamnějších politických stran.

Varhanní nešpory u maltézských rytířů
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ a v rámci Mezinárodního festivalu duchovního umění Svatováclavské slavnosti pořádá v úterý 15.
října 2013 od 17.00 hodin Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu v kostele Panny Marie
Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně sedmý koncert duchovní
hudby. Koncert probíhá za podpory MČ Praha 1.
Účinkuje Miloslava Razáková – trumpeta a Pavla Salvová – varhany
Program:
G. ALDROVANDINI (1671-1707): Sinfonia con tromba
J. S. BACH (1685-1730):
Preludium a fuga Es dur BWV 552
Chorálová předehra Jesus bleibet meine
Freude BWV 147
G. MUFFAT (1653-1704):
Toccata quinta
G. F. HÄNDEL (1685-1759):
Árie z opery Xerxes
J. KLIČKA (1855-1937):
Fantazie na motivy symfonické básně Vyšehrad od Bedřicha Smetany, op. 33
P. J. VEJVANOVSKÝ (1639-1693): Sonáta à 4

Duchovní obnova s P. Józefem Augustynem SJ
Pastorační středisko společně s Karmelitánským nakladatelstvím připravilo ve dnech 8.-9. listopadu 2013 v Pastoračním středisku v Praze 6 – Dejvicích
víkendovou duchovní obnovu se známým spisovatelem P. Józefem Augustynem
4
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SJ. Téma letošní duchovní obnovy bude Uzdravení z pocitu zranění na základě
evangelia.
Víkendová rekolekce volně navazuje na loňskou listopadovou duchovní
obnovu. Exercitátor nabízí účastníkům témata související s uzdravením z pocitu
zranění, ublížení či křivdy ve světle Ježíšovy osvobozující radostné zvěsti. Jako
účinnou a osvědčenou metodu k uzdravení z těchto zkušeností předkládá zdravé
zpytování svědomí. Jeho slovo poslouží jako úvod k vlastní reflexi a modlitbě,
ke které bude nabídnut dostatečný prostor při adoraci Nejsvětější Svátosti. Součástí programu je slavení eucharistie i nabídka svátosti smíření či osobního duchovního rozhovoru.
Program bude zahájen v pátek od 18:00 registrací a v 18:30 slavením mše
sv. Sobotní program potrvá do večerních hodin.
Po zaslání přihlášky pošleme podrobnější informace (a případnou složenku). Náklady na rekolekci představují 150 Kč (+ 30 Kč v případě objednání
bagety k sobotnímu obědu). Zájemci o rekolekční setkání se přihlašují tímto
formulářem nejpozději do 4. listopadu 2013.

O islámu jinak
Milan GLASER, www.radiovaticana.cz 15. září 2013

Islám je pro křesťanství nejenom zjevnou nesnází, s níž se velmi klopotně
vyrovnává, ale zajisté také úradkem Božím. V jakém smyslu? Z hlediska křesťanské víry v Boží prozřetelnost, která přirozeně nepůsobí jenom skrze církev. V
dnešní teologii, ale i v životní praxi věřícího však Prozřetelnost bývá poněkud
zanedbávána. Vzhledem k fenoménu islám možná nejvíc. Historický původ a
zjevně synkretická povaha tohoto náboženství je předmětem sporů. Jisté však je,
že se objevuje šest století po Kristu jakožto výslovná negace Ježíšova božství, a
zároveň jako silný sekulární protivník tehdy dominantní politické moci, která o
pár století dříve sice křesťanskému vyznání udělila svobodu, ale také jej už od
počátku uměla využívat ke svým vlastním cílům. Anachronický návrat islámu
k domnělé teokracii tak může zprostředkovávat křesťanské praxi určitý pozitivní korektiv i přesto, že hlásá neortodoxní pojetí Boha. Je totiž jakýmsi varovným signálem, který křesťana vybízí
prohlubovat vlastní víru a zaměřovat se
na Boží království, jež není a nebude z
tohoto světa, ale je mezi námi jinak,
roste vzájemnou konkrétní láskou a dovrší se jedině Kristovým návratem na
konci dějin.
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Z tohoto hlediska je dějinná funkce islámu očistná, třebaže Vtělení Boha,
Stvořitele a Spasitele, popírá. Sveřepost islámu, který pokládá výkon své světské
vlády za součást náboženské víry, by měla odrazovat křesťana od podobně slepé
uličky na vlastním náboženském poli, což ovšem neznamená, že se proti přímé
agresi nesmí bránit. Mnohem častěji však podléhá spíše své vlastní duchovní
vidině světské říše, v níž si konečně budou všichni lidé šťastně žít. Je to ovšem
iluze politického rázu, kterou právě islám vnímá jako nejvíce konkurenční. Buď
se prezentuje jako budoucí stav, ke kterému lidstvo pomalu, ale jistě spěje,
anebo jako minulý stav, ke kterému je zapotřebí se vracet. Obě jsou variantami
gnostické utopie, živené exkluzivní důvěrou v člověka bez ohledu na Boží milost a Boží režii.
Dějiny však byly pokřtěny vtělením Boha a nepřestávají být řízeny Prozřetelností, která pečuje zvláště o církev. Patrně nikoli náhodou se s rozmachem
křesťanství počal islám konsolidovat; v době vrcholného středověku se křesťanstvo opojené tímto rozmachem pokusilo pod svatosvatou záminkou neúspěšně
ovládnout muslimský Blízký východ; a potom v době hlubokého západního církevního rozkolu byla dokonce sama existence křesťanstva ohrožena. Přesto však
vždycky docházelo k vnitřní obrodě křesťanské víry.
Islám se však neprosazoval jenom hrubou silou, ale od počátku vykazuje
také snahu o intelektuální převahu nad oběma biblickými náboženstvími, když si
nárokuje, že je vrcholným a posledním zjevením Boha. Poukazovat na duchovní
paralely s tímto náboženstvím ve snaze o přiblížení, je islámem považováno za
výraz podrobení. Dialog je proto velmi obtížný a musí být zcela oproštěn od lidské snahy zvítězit. I tady je islám extrémní výzvou k osobní svatosti.
Jinými slovy. K islámu lze očima křesťanské víry zaujmout postoj, kterému učí starozákonní epizoda, jež podává ohrožení judského království Babylonským králem Nabuchodonosorem. Překvapivě se zde totiž snoubí politická a
náboženská dimenze. Prorok Jeremiáš, jak známo, vyzýval judského krále Hospodinovým jménem, aby se Babylonskému králi podrobil a zachránil tak království. Byl však zcela osamoceným hlasem mezi množstvím falešných proroků,
kteří hlásali, že je třeba vést válku a slibovali vojenskou pomoc z Egypta. Politika judského krále Sidkijáha se ubírala tímto falešným směrem, protože domýšlivost na vlastní politickou nezávislost byla důležitější než Boží vůle. Je také
známo, k čemu to vedlo. Nejen ke krutému konci posledního judského krále
Sidkijáha, ale také k odvlečení většiny národa do Babylona a k zániku židovského království vůbec.
Avšak na druhé straně, jak vysvítá ze stránek Bible, se teprve po návratu
ze zavlečení do Babylona ve vyvoleném národě definitivně ujala a zakořenila
víra v jediného Boha, který se zjevil jako Ten, který dává existovat (Jahve =
Hospodin). A Jeremiáš, který v judském království jako jediný pranýřoval barbarské přinášení lidských obětí pohanským bohům, pronáší Hospodinovo proroctví: „Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem, a oni budou mým lidem. Nebude již druh učit druha: »Poznej Hospodina«.
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Neboť mne poznají všichni od nejmenšího do největšího - praví Hospodin.“ (Jer
31, 32-34).

Jako poslal Otec mne, tak i já posílám vás (Jan 20, 21)
SV. CYRIL ALEXANDRIJSKÝ, Komentář

k Janovu evangeliu, Lib. 12, 1: PG 74, 707-710

Náš Pán Ježíš Kristus ustanovil zajisté světu vůdce a učitele a rozdělovatele svých božských tajemství. A těm také hned
přikazuje, aby svítili jako nebeská světla a osvěcovali nejen zemi židovskou, ale všechny země, co
jich je pod sluncem, a všechny lidi obývající tento
svět. Má tedy pravdu ten, který říká: Nikdo si nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být povolán
od Boha (Žid 5, 4). A tak před všemi ostatními povolal náš Pán Ježíš Kristus k nejskvělejšímu apoštolátu svoje učedníky.
Blahoslavení učedníci byli sloupy a oporou
pravdy (Srov. 1 Tim 3, 15). Právě o nich říká Pán,
že je poslal, tak jako on sám byl poslán Otcem. Zároveň tím také ukazuje důstojnost apoštolátu a nesrovnatelnou slávu moci, která jim byla dána, a patrně též naznačuje cestu apoštolské služby.
Neboť jestliže považoval za nutné poslat své učedníky, jako Otec poslal
jeho, jak by mohlo nebýt nezbytné, aby i jejich budoucí následovníci věděli, nač
vlastně Otec Syna poslal? A právě proto řekl, když nám vysvětloval mnohotvárnost svého poslání: Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky (Mt 9, 13). A
jindy: Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě
poslal (Jan 6, 38). Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale
aby svět byl skrze něho spasen (Jan 3, 17).
A tak když shrnul několika slovy zásady apoštolátu, říká, že je posílá tak,
jako byl on sám poslán od Otce: aby si uvědomili naléhavou povinnost volat
hříšníky k pokání i uzdravovat nemocné na těle i na duchu a při plnění svého
poslání rozhodně nejít za svou vůlí, ale hledat vůli toho, který je poslal, a pokud
jen lze, zachraňovat svým učením svět. Jak velice o to všechno svatí apoštolové
usilovali, nebude nesnadné zjistit: stačí číst Skutky apoštolů a listy svatého
Pavla.
Suverénní řád Maltézských
fr. Filip Milan Suchán, OPræm
rektor kostela
rytířů
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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Říjen 2013
Den a hodina
1. úterý

Slavení
poznámka
památka
sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
památka
2. středa 17:30 Svatých andělů strážných
3. čtvrtek
památka
4. pátek 17:30 sv. Františka z Assisi
5. sobota
bl. Petra Pattariniho z Imoly, převora SMOM památka
6. neděle 10:00
27. neděle v mezidobí
pondělí
památka
7.
Panny Marie Růžencové
památka
8. úterý
sv. Hugona, řeholníka SMOM
9. středa 17:30 sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků;
sv. Jana Leonardiho, kněze
10. čtvrtek
památka
11. pátek
bl. Jana XXIII, papeže
12. sobota
sv. Radima, biskupa
neděle
SVÁTEK
13.
10:00 BL. GERARDA, ZAKLADATELE SMOM
14. pondělí
sv. Kalista I., papeže a mučedníka
15. úterý
sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve památka
16. středa 17:30 sv. Hedviky, řeholnice;
sv. Markéty Marie Alacoque, panny
17. čtvrtek
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa mučedníka památka
SVÁTEK
18. pátek
SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
19. sobota
sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a
druhů, mučedníků; sv. Pavla od Kříže, kněze
20. neděle 10:00
29. neděle v mezidobí
památka
21. pondělí 17:30 bl. Karla z Domu Rakouského
22. úterý
bl. Jana Pavla II., papeže
23. středa 17:30 sv. Jana Kapistránského, kněze
24. čtvrtek
sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
pátek
25.
26. sobota
27. neděle 10:00
30. neděle v mezidobí
SVÁTEK
28. pondělí
SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
29. úterý
30. středa 17:30
31. čtvrtek
sv. Wolfganga, biskupa
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