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Pod řetězem
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BŘEZEN – DUBEN; VELKÝ PŮST L.P. 2014

Ježíš žízní po víře nás všech
emeritní papeţ Benedikt XVI. před Angelus 27. března 2011, nám. sv. Petra v Římě
přeloţil Milan GLASER, Česká sekce RV, www.radiovaticana.cz
obrázek: Ježíš a Samařanka u studny, Řím, 4. století.

Drazí bratři a sestry,
Třetí neděle postní přináší proslulý
Jeţíšův dialog se Samaritánkou v podání
evangelisty Jana. Tato ţena denně přicházela čerpat vodu ze starobylé studny,
která je aţ z doby patriarchy Jákoba, a
onoho dne tady nalezla Jeţíše, jak sedí,
„unaven chůzí“ (Jan 4,6). Svatý Augustin k tomu podotýká: „Jeţíš není unaven
pro nic za nic. Kristova moc tě stvořila,
Kristova slabost znovustvořila. Svou
mocí nás stvořil a svou slabostí nás přišel
hledat“ (In Ioh. Ev., 15,2). V Jeţíšově
únavě, znamení jeho pravého lidství,
můţe být spatřována předzvěst utrpení, kterým dovršil dílo našeho vykoupení. Setkání se Samaritánkou u studny navozuje téma Kristovy „ţízně“, která vrcholí zvoláním na kříţí „Ţízním“ (Jan 19,28). Tato ţízeň i únava mají zajisté fyzický základ.
Avšak Jeţíš, jak opět poznamenává svatý Augustin, „ţíznil po víře oné ţeny“ (In Ioh.
Ev., 15,11) stejně jako ţízní po víře nás všech. Bůh Otec Jej poslal, aby utišil naši
ţízeň po ţivotě věčném tím, ţe nám dává svoji lásku, ale za tento dar ţádá naši víru.
Všemohoucnost Lásky vţdycky respektuje svobodu člověka; klepe na jeho srdce a
trpělivě čeká na jeho odpověď.
Na setkání se Samaritánkou vystupuje do popředí symbol vody, který jasně poukazuje na svátost křtu, zdroj nového ţivota z víry v Milost Boha. Toto evangelium,
jak jsem připomněl v katechezi na Popeleční středu, je totiţ součástí starobylého
sledu přípravy katechumenů na křesťanskou iniciaci, která se uskutečňuje o Velikonoční vigilii. „Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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vody tryskající do ţivota věčného“ (Jan 4,14). Tato voda představuje Ducha svatého,
výsostný „dar“, který Jeţíš přináší od Boha Otce. Kdo se zrodí z vody a z Ducha
svatého, tzn. ze křtu, vstupuje do reálného vztahu s Bohem, do synovského vztahu, a
můţe Ho uctívat „v duchu a v pravdě“ (Jan 4,23.24), jak vyjevuje Jeţíš Samaritánce.
Díky setkání s Jeţíšem Kristem a s darem Ducha svatého dochází víra člověka svého
naplnění jakoţto odpověď na plnost zjevení Boha.
Kaţdý z nás se můţe ztotoţnit se Samaritánkou: Jeţíš nás očekává zvláště v
této postní době, aby promlouval k našemu, mému, srdci. Zastavme se na chvíli
mlčky ve svém pokoji nebo v nějakém kostele či osamělém místě. Naslouchejme
Jeho hlasu, který nám říká: „Kdybys znala Boţí dar“. Panna Maria ať nám pomůţe
neopominout toto setkání, na němţ závisí naše pravé štěstí.

Bohoslužby.
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu (vyjma
19. března 2014) a v pátky doby postní v 17:30 hodin; nedělní mše sv. 2. neděli
postní 16. března 2014 a 2. neděli velikonoční 27. dubna 2014 je slavena v latinském
jazyce.
Mše sv. ve středy během doby postní je spojena se slavením nešpor.
Sv. zpověď (svátost smíření) je moţné vykonat půl hodiny před kaţdou mší sv.
nebo dle domluvy s rektorem kostela. Můţete také vyuţít tzv. zpovědní sluţbu např.
u kapucínů v kostele sv. Josefa na Náměstí Republiky nebo u františkánů v kostele
Panny Marie Sněţné či v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí a jinde.
Kaţdý pátek doby postní v 17:00 hodin se koná pobožnost křížové cesty, kterou povedou členové maltézského řádu.
Popeleční středou 5. března vstupujeme do doby postní. V tento den je nařízen přísný půst. V 17:00 hodin bude dle starobylého zvyku modlitba 7 kajících
ţalmů, pak v 17:30 hodin mše sv. s udílením popelce.
O slavnosti sv. Josefa, snoubence Panny Marie, v našem kostele mše sv.
sloužena nebude, neboť jsme pozváni na poutní mši sv. ve 12:15 nebo v 18:00 hodin do kostela sv. Josefa v Josefské ulici; při mši sv. v 18:00 hodin bude zpívat
Svatotomášský sbor.
V tento den si připomeneme 1. výročí uvedení do úřadu papeţe Františka –
vzpomeňme na něj v modlitbě. Nezapomínejme ani na emeritního papeţe Benedikta
XVI.
O slavnosti Zvěstování Páně v úterý 25. března 2014 bude mše sv. v 17:30
hodin.
Svatý týden bude zahájen slavením Květné neděle 13. dubna 2014 průvodem a
mší sv. v 10:00 hodin.
O Zeleném čtvrtku mše sv. na Památku Večeře Páně bude slavena v 17:30
hodin. Velký Pátek v našem kostele slaven nebude, stejně tak Velikonoční Vigilie.
V neděli 20. dubna 2014 oslavíme slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Paschu –
mší sv. v 10:00 hodin.
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V nedělním čase, tj. v 10:00 hodin, bude slavena mše sv. o Velikonočním
pondělí.

Postní duchovní obnova
Postní duchovní obnova pro malostranskou farnost sv. Tomáše se uskuteční v
sobotu 15. března 2014 od 9:00 hodin v kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská ul.,
sestry boromejky a nemocnice Pod Petřínem). Ke kostelu jede autobus č. 292
z Malostranského náměstí.

„Laudate Dominum omnes gentes“ – koncert duchovní hudby
V rámci cyklu koncertů duchovní hudby „Laudate Dominum omnes gentes
(Chvalte Pána všechny národy)“ 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 třetí koncert cyklu v úterý 18. března 2014 od 17:00 hodin. Účinkují:
Veronika HÁDKOVÁ – housle a Jakub JANŠTA – varhany.
Čtvrtý koncert cyklu bude v úterý 8. dubna 2014 v 18:00; program bude
upřesněn.
Vstup na koncerty je volný.

Projekt „Adopce maminek“
Chtěla by vaše rodina pomoci konkrétní mamince, která čeká nečekaně dítě?
Pomoci jí, aby měla sílu si dítě nechat, vychovat jej a případně obnovit vztah s otcem
dítěte? Projekt „Adopce maminek“ hledá úplné normální fungující rodiny, aby maminky našly inspiraci a vzor pro svůj vlastní budoucí ţivot. Často pomůţe i jen vlídné
slovo a vědomí zázemí. Někdy maminky potřebují pomoci najít práci, sem tam pohlídat dítě, aby se mohly postavit na vlastní nohy. I pro otce dítěte můţete být impulsem, kdyţ uvidí, jak se chová muţ, který se stará o rodinu. Můţete přímo pomoci nenarozenému dítěti, jeho matce i otci, aby neskončili ve spirále státní sociální "péče".
Více informací na www.necekanetehotna.cz či mailem info@necekanetehotna.cz
nebo telefonicky na čísle 603 700 861 (paní Radka VÁLKOVÁ).

Noc kostelů
Letošní Noc kostelů se uskuteční v pátek 23. května 2014. Další informace na
http://www.nockostelu.cz/.

O svátosti smíření
Z Úvodu k liturgické knize Obřady pokání dle www.liturgie.cz.

Bůh Otec projevil své milosrdenství, vţdyť pro Kristovy zásluhy smířil svět se
sebou. Skrze Krista usmířil se sebou všechno tvorstvo jak na nebi, tak na zemi tím, ţe
jeho krví prolitou na kříţi zjednal pokoj. Syn Boţí se stal člověkem a ţil mezi lidmi,
aby je vysvobodil z otroctví hříchu a aby je povolal ze tmy ke svému podivuhodnému
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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světlu. Proto začal plnit své poslání na zemi hlásáním pokání slovy: „Obraťte se a
věřte evangeliu“ (Mk 1,15).
Jeţíš však lidi nejenom k pokání vybízel, aby zanechali hříchů a obrátili se z
celého srdce k Pánu, ale ujímal se hříšníků a smiřoval je s Otcem. Mimoto i uzdravoval nemocné, aby ukázal, ţe má moc odpouštět hříchy. Nakonec pak sám za naše hříchy zemřel a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění. Proto v noci, kdy se za nás vydal, na počátku svého
spasitelného
utrpení
ustanovil ve své krvi oběť
Nové
smlouvy
na
odpuštění hříchů, a po
svém vzkříšení seslal na
apoštoly Ducha svatého,
aby měli moc hříchy
odpouštět nebo zadrţet a
aby přijali pověření hlásat
v jeho jménu obrácení,
aby všem národům byly
odpuštěny hříchy.
Petrovi řekl Pán: „Tobě dám klíče od nebeského království; co sváţeš na zemi,
bude svázáno na nebi, a co rozváţeš na zemi, bude rozvázáno na nebi“ (Mt 16,19).
Proto Petr poslušen toho, co mu uloţil Pán, v den letnic kázal odpuštění hříchů skrze
křest: „Obraťte se! A kaţdý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Jeţíše Krista, aby vám
byly odpuštěny hříchy“ (Sk 2,38). Od té doby církev nikdy neopomenula vybízet lidi
k obrácení z hříchu a stavět na světlo Kristovo vítězství nad hříchem tím, ţe slavila
svátost pokání.
Toto vítězství nad hříchem září především ve křtu (...) V mešní oběti se Kristovo utrpení zpřítomňuje a tělo za nás vydané a krev prolitá na odpuštění hříchů jsou
opětovně církví obětovány Bohu za spásu celého světa. (...) Kromě toho však náš
Spasitel Jeţíš Kristus dal svým apoštolům a jejich nástupcům moc odpouštět hříchy, a
tím ve své církvi ustanovil svátost pokání, aby věřící, kteří po křestním obmytí z
hříchů do hříchů znovu upadnou, opět nabyli milosti a došli smíření s Bohem. Církev
totiţ má „vodu i slzy: vodu křtu, slzy pokání“ (Sv. Ambroţ).
Ve svátosti pokání věřící dostávají od Boţího milosrdenství odpuštění uráţek,
kterých se proti Bohu dopustili, a zároveň se smiřují s církví, kterou poranili svými
hříchy a která svou láskou, příkladem a modlitbami pracuje na jejich obrácení.
Kristův učedník, který se dopustil hříchu a z popudu Ducha svatého přistupuje
k svátosti pokání, se má především celým srdcem obrátit k Bohu. Toto niterné obrácení srdce, které v sobě zahrnuje lítost nad hříchem a předsevzetí vést nový ţivot, je
vyjádřeno zpovědí církvi, patřičným zadostiučiněním a polepšením ţivota. Bůh pak
udělí odpuštění hříchů prostřednictvím církve, která působí skrze sluţbu kněţí.
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Mám zájem o svátost smíření
Touţit po zpovědi je krásná věc! Bůh se v této svátosti dotýká člověka a sesílá
mu Ducha svatého, aby jej oheň Ducha očistil od všeho, co brání ţít naplněným a pokojným ţivotem.
Svátost smíření je pouze pro pokřtěné. Základní odpuštění hříchů dostáváme
totiţ ve křtu. Zpověď v nás pouze "obnovuje" křestní milost, kterou v nás hřích zatemnil. Ti, kdo nejsou pokřtěni, nemohou ke zpovědi, ale mohou si s knězem domluvit duchovní rozhovor, mohou poţádat o poţehnání; mohou také přemýšlet o tom,
zda by se nechtěli nechat pokřtít.
Svátost smíření není duchovním rozhovorem. V rámci zpovědi je samozřejmě
moţné otevřít osobní nebo duchovní témata, která nás zajímají nebo trápí, ale většinou bývá uţitečnější si o těchto věcech promluvit s knězem (či s jiným křesťanem či
křesťankou) mimo zpověď.
Ke zpovědi je moţné jít k jakémukoli katolickému knězi, nikdo druhý nemůţe
nikomu přikázat, komu je třeba se zpovídat. Praktické bývá chodit k faráři v místě
bydliště, ale není to nezbytné. Důleţité je vybrat si takového kněze, k němuţ lze mít
důvěru, který je dostupný a který má zkušenosti.
Pro duchovní růst je třeba, aby člověk chodil ke zpovědi pravidelně (církev
stanovuje frekvenci 1x za rok jako skutečné minimum) a pokud moţná ke stále stejnému zpovědníkovi. Není třeba se obávat, ţe se stálý zpovědník bude zlobit, ţe jsou
mu pořád dokola omílány stejné hříchy, naopak, díky pravidelné zpovědi je moţné
růst ve svatosti.
Jako pomůcku při přípravě na svátost smíření je moţné pouţít některé texty
Písma, nebo zpovědní zrcadlo. Příklady zpovědních zrcadel najdeme např.
v kancionálu, jiné např. na serveru www.pastorace.cz.

Denní tichá chvíle: denní rozjímání slova Božího
Jak prožít "denní tichou chvíli"?
V průběhu dějin církve se vytvořila řada způsobů, jak vést osobní modlitbu a
jak vést rozjímání.
Sv. Terezie z Avily nám dává ve svém ţivotopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: "Podle mého mínění to není nic jiného neţ
prodlévání u přítele, s nímţ se setkáváme často a rádi sami, prodléváme u něho, poněvadţ víme, ţe nás má rád."
Při modlitbě nejde tedy o velká slova a hluboké myšlenky, ale o prodlévání u
přítele, který mě přijímá, který mě miluje. Jeţíš říká také mně, co řekl svým apoštolům při poslední večeři: "Uţ vás nenazývám sluţebníky... nazval jsem vás přáteli"
(Jan 15,15). Současně zve i mne: "Zůstávejte v mé lásce" (srv. Jan 15,9).
Kroky k hlubší modlitbě:
Ve svém bytě si vyhledej tiché místo, kde by ses mohl modlit nerušeně alespoň
15 min.
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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Zvol si dobu nejlépe vţdy stejnou, která je vhodná pro tichou modlitbu.
Snaţ se zcela uvolnit jak tělesně tak duševně. Odloţ starosti všedního dne,
nebo jestliţe tě suţují, odevzdej je Pánu, aby se on sám o ně staral a tys byl od nich
oproštěn.
Snaţ se koncentrovat zcela na to, ţe jsi nyní v přítomnosti Otce, v přítomnosti
Jeţíšově, v přítomnosti sv. Ducha. Přitom ti můţe pomoci to, ţe zavřeš oči a představíš si např. oheň, který viděl Mojţíš v hořícím keři. Nebo si pokus představit si Jeţíše
(např. při uzdravování nemocných nebo na kříţi, na jeho pouti nebo na loďce). Nebo
niterně proţívej, jak se nad tebou vznáší Duch sv. Podstatné je ztišit se a uvědomit si:
nyní jsem v Boţí přítomnosti.
Kdyţ jsi naplněn vědomím Boţí přítomnosti, začni Boha chválit, vzdávat mu
díky a prosit. Nech do sebe proudit Boţí lásku a daruj mu svou lásku jako nepatrnou
protihodnotu. Pak čti slova z Písma, která jsou určena pro dnešní den. Odkazy na tyto
texty jsou uvedeny např. v Katolickém týdeníku nebo v letáčcích "Liturgie", které
vydává na kaţdý týden Pastorační středisko, nebo na http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/. Texty jsou také uvedeny v Misálu na kaţdý den liturgického roku, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří, 2000. Čti je třeba několikrát tak, aby
slova do tebe pronikla a zapustila kořeny ve tvém srdci. Chápej
slova tak, jakoby je k tobě nyní zcela osobně mluvil Bůh. Rozvaţuj tato slova ve svém srdci jako Maria (Lk 2,19). Jestliţe daný
text je vzat z evangelia, představ si scénu, která je tam líčena,
vstup do této scény a "zaţij sám na sobě" to, co tam Jeţíš říká a
koná. Nenech se přitom odvést k přílišnému vzletu ducha, myšlenkové výkony tu nejsou rozhodující. Nech ve svém srdci působit Pána. Nalezneš tam pokoj a sílu, která vyvěrá z jeho přítomnosti.
Modlitba můţe prostě začít rozhovorem s Jeţíšem (nebo s
Otcem). Snad by bylo dobré i připojit několik přímluv za rodinu,
za své kolegy, za církev, za kněze, za členy společenství, za farnost apod.
Na závěr připoj "Otče náš" nebo "Sláva Otci" nebo „Zdrávas“, nebo prostě
kříţ.
V průběhu dne si připomínej slova Písma, o nichţ jsi posledně rozjímal a čerpej z nich sílu a radost.
Někomu pomáhá i to, ţe si vede jakýsi duchovní deník, v němţ si krátce zaznamenává, jaké měl proţitky při rozjímání.

Duchovní očišťování postem a milosrdenstvím
SV. LEV VELIKÝ, PAPEŢ, Sermo

6 de Quadragesima, 1-2: PL 54, 285-287

Nejmilejší, země je plná Hospodinovy milosti. To platí v kaţdé době. Vţdyť
příroda je kaţdému věřícímu přímo školou uctívání Boha. Nebe i země, moře a vše,
co je v nich, dosvědčují dobrotu a všemohoucnost svého původce a podivuhodná
krása sluţebných ţivlů nutí rozumného tvora k tomu, aby náleţitě vzdával Tvůrci
díky.
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A přesto se nám v těchto dnech, kterým tajemství obnovy člověka vtisklo mimořádný charakter a které podle pevného řádu těsně předcházejí velikonočnímu
svátku, zvlášť ukládá, abychom se ještě lépe připravili a duchovně očistili.
Přímo k podstatě velikonočních svátků totiţ patří, ţe se celá církev má radovat
z odpuštění hříchů. To platí nejenom pro ty, kteří se znovu rodí ze svátostného křtu,
ale i pro ty, kteří jiţ dříve byli přijati za Boţí děti.
I kdyţ z nás totiţ vytváří nové lidi zásadním způsobem koupel znovuzrození,
přece se všichni potřebujeme kaţdodenně očišťovat od rezu smrtelnosti. A není mezi
námi nikdo, kdo by se na své cestě kupředu neměl snaţit, aby byl stále lepší. Celkově
je třeba zaměřit všechno úsilí k tomu, aby při oslavě dne vykoupení nebyl nikdo v
zajetí svých
starých chyb.
Proto
tedy, nejmilejší, to, co
má
dělat
kaţdý křesťan
v kaţdé době,
je nyní třeba
dělat
ještě
horlivěji a zboţněji, aby se apoštolské ustanovení o čtyřicetidenním postu neplnilo
pouze újmou v jídle, ale abychom se co nejvíce zdrţovali zlého.
Není nic uţitečnějšího neţ spojit s rozumným a svatým postem skutky milosrdenství. Tímto společným slovem milosrdenství rozumíme nejrůznější chvályhodné
skutky zboţnosti a lásky, takţe i při nestejných moţnostech mohou věřící prokázat
stejného ducha milosrdenství.
Neboť lásce, kterou jsme zavázáni stejně vůči Bohu i vůči člověku, nikdy nestojí v cestě tolik překáţek, ţe by nemohla svobodně usilovat o dobro. Podle andělských slov: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle se kaţdý člověk posvěcuje nejen tím, ţe má dobrou vůli, ale i tím, ţe uskutečňuje pokoj, kdyţ
bliţním, kteří strádají jakoukoli nouzí, prokazuje účinnou lásku.
Skutky lásky mají značně široké pole působnosti: Opravdovým křesťanům se
tu nabízí velké mnoţství moţností, takţe se na dávání almuţny mohou podílet nejen
bohatí, kteří ţijí v nadbytku, ale i středně zámoţní a chudí. Neboť i kdyţ nemají pro
štědrost stejné hmotné prostředky, jsou přece stejní ve svém smýšlení.

Abrahámova oběť
Z homilií kněze Origena na první knihu Mojžíšovu, Hom. 8, 6. 8. 9: PG 12, 206-209

Abrahám vzal dříví na celopal, naloţil je na svého syna Izáka a do rukou si
vzal oheň a nůţ. A tak oba šli spolu. To, ţe si Izák sám nese dříví k oběti, je předobraz: také Kristus si sám nesl kříţ. A uvědomme si, ţe nést dříví k oběti je povinností
kněze. Kristus se tak stává obětí i knězem zároveň. A co se dodává, ţe totiţ odešli
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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oba spolu, s tím také souvisí. Kdyţ totiţ Abrahám jako obětník nesl oheň a nůţ, nešel
Izák za ním, ale s ním, aby bylo patrné, ţe má oběť uskutečnit spolu s ním.
A co bylo dál? Příběh pokračuje: Izák se obrátil na svého otce Abraháma a
řekl: Otče. Toto synovo slovo je v takovém okamţiku slovem pokušitele. Povaţ jen,
jak musel syn, který měl být obětován, takovým oslovením otce dojmout! I kdyţ byl
Abrahám naprosto pevně rozhodnut setrvat ve víře, přece je v jeho odpovědi znát pohnutí, kdyţ říká: Co je, synu? Izák nato: Hle, tady je oheň a dříví, ale kde je ovce k
celopalu? Abrahám odpověděl: Bůh si vyhlédne
ovci k celopalu, synu.
Je úchvatné, jak výstiţně a obezřetně Abrahám odpověděl. Nevím, co přitom v duchu viděl,
ţe nemluví v čase přítomném, ale budoucím: Bůh
si sám vyhlédne ovci. Synovi, který se ptal na přítomnost, odvětil předpovědí budoucnosti. Bůh si
přece v Kristu vyhlédl beránka.
Pak vztáhl Abrahám ruku a vzal nůţ, aby
zabil svého syna. Ale Hospodinův anděl zavolal k
němu z nebe a pravil: Abraháme! Abraháme! A on
se ozval: Tady jsem! (Anděl) pravil: Nevztahuj
svou ruku na chlapce a nedělej mu nic zlého, neboť nyní vím, ţe se bojíš Boha. Srovnejme to s
tím, co říká apoštol, kdyţ mluví o Bohu: Vlastního
Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky. Pohleď, jak Bůh soutěţí s lidmi ve vznešené velkodušnosti: Abrahám přinesl Bohu smrtelného syna,
který neměl zemřít, Bůh vydal nesmrtelného Syna
na smrt.
Abrahám pozdvihl své oči a hle – za ním beran, který se chytil za rohy v křoví. Uţ jsme myslím výše řekli, ţe Izák zde zobrazuje Krista; ale
zdá se, ţe tento beran jej znázorňuje rovněţ. Ale stojí za to vědět, v čem je kaţdý z
nich Kristu podoben: jak Izák, který nebyl zabit, tak beran, který byl zabit. Kristus je
přece Slovo Boţí, avšak Slovo, které se stalo tělem. Kristus zajisté trpěl, ale v těle; a
podstoupil smrt, ale bylo to jeho tělo. A to zde zobrazuje beran. Jak říká Jan: Hle, Beránek Boţí, který snímá hříchy světa. Kdeţto Slovo si uchovalo svou neporušitelnost,
to jest Kristus podle Ducha. A toho zde znázorňuje Izák. Kristus je tedy jak oběť, tak
velekněz: podle ducha přináší Otci oběť, podle těla je zároveň na oltáři kříţe
obětován.
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Březen 2014
Den a hodina
Slavení
poznámka
sobota
1.
2. neděle 10:00
8. neděle v mezidobí
3. pondělí
4. úterý
sv. Kazimíra
5. středa 17:30
Popeleční středa
čtvrtek
6.
7. pátek 17:30
8. sobota
9. neděle 10:00
1. neděle postní
10. pondělí
11. úterý
12. středa 17:30
13. čtvrtek
14. pátek 17:30
15. sobota
latinsky
16. neděle 10:00
2. neděle postní
17. pondělí
18. úterý
19. středa
SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE SLAVNOST
20. čtvrtek
21. pátek 17:30
22. sobota
23. neděle 10:00
3. neděle postní
24. pondělí
SLAVNOST
25. úterý 17:30
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
26. středa 17:30
27. čtvrtek
28. pátek 17:30
29. sobota
30. neděle 10:00
4. neděle postní
31. pondělí

V pátky Postní doby v 17:00 hodin se koná pobožnost křížové cesty.
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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Duben 2014
Den a hodina
Slavení
1.
úterý
bl. Nonia Alvaréze Pereiry, převora SMOM
2.
středa 17:30
3.
čtvrtek
4.
pátek 17:30
5.
sobota
6.
neděle 10:00
5. neděle postní
7. pondělí
8.
úterý
9.
středa 17:30
10. čtvrtek
11. pátek 17:30
12. sobota
13. neděle 10:00
KVĚTNÁ NEDĚLE
14. pondělí
15. úterý
16. středa 17:30
17. čtvrtek 17:30
ZELENÝ ČTVRTEK
18. pátek
VELKÝ PÁTEK
19. sobota
BÍLÁ SOBOTA
20. neděle 10:00
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - PASCHA
21. pondělí
22. úterý
23. středa 17:30
24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle 10:00
OKTÁV ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

2. neděle velikonoční
Neděle Božího milosrdenství
28. pondělí
sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka;
sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze
29. úterý
SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE,
PATRONKY EVROPY
30. středa 17:30 sv. Zikmunda, mučedníka; sv. Pia V., papeţe
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poznámka

latinsky

SVÁTEK

