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Bratři a sestry,
ať záře Vzkříšení prozáří Vás život
a naplní Vás radostí a vede Vás k novému životu s Kristem a k nebi!
Požehnané Velikonoce všem!
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Pascha Ježíše Krista
Kardinál Dominik DUKA OP, arcibiskup pražský
www.apha.cz

Velikonoce, které slavíme po prvním jarním úplňku, mají svou předbiblickou
historii jako svátek pastýřů, kteří obětovali mládě ze svého stáda pro ochranu a zabezpečení celé nové populace. To jsou i Velikonoce, které slavili Izraelité v Egyptě.
Pro ně se stávají Velikonoce specifickým svátkem, k němuž pak přistoupí Velikonoce
slavené na břehu Jordánu za Jozua, Mojžíšova nástupce, kdy se z kočovníků stávají
zemědělci a obětují první snopy své úrody. V této kombinaci probíhaly starozákonní
Velikonoce.
Velikonoce doby Ježíše Krista nám přibližuje židovský pesachový seder (slavnostní večeře připomínající vyvedení Izraele z egyptského otroctví). Ten je ovšem
pozdější. Starším dokumentem pro pochopení oslav velikonočních svátků, jak je prožíval Ježíš Kristus, jsou targumy (překlady hebrejské bible do aramejštiny) ke knize
Exodus, kapitola 12. Rovněž tak můžeme sledovat slavnost pesachu v talmudu, v té
části, která je ústní tradicí judaismu a nazývá se Mišna.
Odborníci říkají, že samotné Velikonoce v době Ježíše Krista byly slavností
čtyř velkých nocí spojených paschou. Jednak exodus – východ z Egypta, jednak
oslava noci stvoření světa, ke kterému mělo dojít v měsíci nisanu, tzn. v prvním měsíci židovského kalendáře (podobně tomu však bylo ve všech kalendářích). Třetí
událostí byla tzv. akéda, což byla vzpomínka na obětování Izáka na hoře Moria.
Jedná se o onen pahorek, na kterém byl později vystavěn chrám. Čtvrtou nocí bylo
eschatologické očekávání příchodu Mesiáše.
Nejvýznačnější dokladem slavení křesťanských velikonoc je křesťanská verze
pesachové hagady, což je starší pasáž talmudu než Mišna, jejímž autorem je Meliton
ze Sard. Tento židokřesťanský biskup žil přibližně uprostřed druhého století po Kristu
a jeho spis se nazývá Peri pascha, tedy O Velikonocích.
Židokřesťané v Sardech slavili Velikonoce tak, jak byli zvyklí ve své ještě
předkřesťanské tradici, a to i s ukrytým nekvašeným chlebem, jehož nalezení bylo
svědectvím o příslibu příchodu Mesiáše. Můžeme tak říci, že to je ten chléb, který
bere do rukou Ježíš Kristus a říká slova, kterými ustanovuje eucharistii. Jak plyne z
Melitonova textu, pesachový beránek je chápán jako předobraz ukřižovaného Krista a
vysvobození Izraele z Egypta jako předobraz vysvobození z moci hříchu způsobeného pádem prvních lidí.
To jsou tedy nejstarší křesťanské Velikonoce. Nejsou jen oslavou smrti Ježíše
Krista, nýbrž také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu rodí se církev a otevírá se
cesta ke spáse. Proto i o generaci mladší Tertulián hovoří o zvyku křtít o velikonoční
vigilii. Tak se postupně, jakoby zpřítomněním jednotlivých dnů závěru Ježíšova života, vytvoří velikonoční triduum. Nejstarší je Velký pátek, před který se předřadí
památka poslední večeře, jež podle novozákonního textu musela předcházet. Velký
pátek přerůstá do Bílé soboty a vigilie vzkříšení. Také naše současné slavení Velikonoc podle misálu Pavla VI. odráží 12. kapitolu Exodu jako předobraz Kristovy
paschy, Kristových Velikonoc.
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Budeme-li se ptát na naše velikonoční zvyky, pak nejblíže tradici židovských
velikonoc je svěcení mazanců či potravy, se kterým se setkáváme především na východě. Barvení a svěcení vajíček není biblický ani ranně křesťanský zvyk, ovšem byl
adoptován, protože vejce je symbolem nového života. Svěcení velikonočních ratolestí, kočiček je potom určitý odkaz na Kristův příjezd do Jeruzaléma.
Zamýšlíme-li se nad touto tradicí, je nám jasné, že bychom si v rámci slavení
Velikonoc v tomto roce měli více přiblížit texty Melitona Sardského a páteční uctívání kříže. Měli bychom mnohem více čerpat z oné hluboké biblické židokřesťanské
tradice, která se ve středověkých a barokních Čechách stala našimi Velikonocemi.

Z první homilie papeže Františka:
Ve středu 13. března 2013 byl zvolen nový papež František. Jaký bude? Média
spekulují, kde-kdo se vyjadřuje. Pánem církve však je Pán, a jeho náměstkem je římský biskup. A jako Petr navzdory možné lidské slabosti vyznává svou lásku k Pánu.
My jej provázejme svou modlitbou a náklonností, naslouchejme jeho hlasu, napodobujme jeho příklad… A především služme Pánu.
Sixtínská kaple, 14. března 2013

Čtení: Iz 2,2-5; Žl 97; 1 Petr 2,4-9; Mt 16, 13-19
Ve třech čteních, která jsme slyšeli, spatřuji společné téma: pohyb. V prvním
čtení jde o pohyb putování, ve druhém o pohyb budování církve a ve třetím, tedy v
evangeliu o pohyb vyznávání. Putovat, budovat a vyznávat.
Putování: Jakubův dome vyjdi v Pánově světle. To je první věc, kterou řekl
Bůh Abrahamovi. Kráčej v mé přítomnosti a budeš bez úhony. Když se zastavíme,
nejde to. Třeba kráčet stále v přítomnosti Páně, ve světle Pánově a snažit se žít v oné
bezúhonnosti, kterou Bůh požadoval od Abrahama ve svém zaslíbení.
Budovat. Budovat církev. Hovoří se o kamenech. Kameny jsou tuhé, ale živé,
pomazané Duchem svatým. Církev, Kristova nevěsta je budována na onom nárožním
kameni, kterým je sám Pán, pohybem našeho života.
Třetí pohyb je vyznávání. My můžeme putovat, kolik chceme, můžeme toho
spoustu vybudovat, ale pokud nebudeme vyznávat Ježíše Krista, nepůjde to. Staneme
se ONG (mezinárodní nevládní organisací), ale nebudeme církví, Pánovou nevěstou.
Když se nekráčí, stojí se. Když se nestaví na kamenech, co se stane? Stane se to, co
se stává dětem na pláži, když staví hrady z písku. Všechno se zhroutí, nedrží to pohromadě. Když se nevyznává Ježíš Kristus - napadá mne věta z Leona Bloy: „Kdo se
nemodlí k Pánu, modlí se k ďáblu“ - když se nevyznává Ježíš Kristus, vyznává se
světáckost ďábla, mondénnost démona. Kráčet, budovat-stavět a vyznávat. Věc však
není vždycky tak jednoduchá, protože během putování, při budování a při vyznávání
někdy dojde k otřesům, nastanou hnutí, která nepohánějí vpřed, ale stahují nás nazpět.
Evangelium pokračuje touto zvláštní situací. Samotný Petr, který Ježíše Krista
vyznal, mu říká: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha. Půjdu za tebou, ale nemluvme o
kříži. To tam nepatří. Budu tě následovat v jiných možnostech, bez kříže.“ Když krápro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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číme bez kříže, když budujeme bez kříže a když vyznáváme nějakého Krista bez
kříže, nejsme Pánovými učedníky, jsme světáky, jsme biskupy, kněžími, kardinály,
papeži, ale nikoli Pánovými učedníky.
Chtěl bych, abychom všichni po těchto dnech milosti měli odvahu – právě odvahu – putovat v Pánově přítomnosti, s Pánovým křížem, budovat církev na Pánově
krvi, která je prolita na kříži, a vyznávat jedinou slávu Krista Ukřižovaného. A tak
půjde církev vpřed.
Přeji nám všem, aby se nám od Ducha svatého na přímluvu Naší Paní, naší
Matky, dostalo této milosti: putovat, budovat, vyznávat Ježíše Krista Ukřižovaného.
Kéž se tak stane.

Bohoslužby.
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu, o Prvním pátku (5. dubna 2013) v 17:30 hodin; nedělní mše sv. 3. neděli v měsíci (4. neděle velikonoční, 21. dubna 2013) bude slavena v latinském jazyce.
O neděli Zmrtvýchvstání Páně 31. března 2013 bude mše sv. v 10:00 hodin;
budou při ní žehnány přinesené pokrmy.
Mše sv. o Pondělí velikonočním (1. dubna 2013) bude slavena v 10:00 hodin.
Slavnost Zvěstování Páně, běžně slavena 25. března, je letos přesunuta na
pondělí 8. dubna; mše sv. bude v 17:30 hodin.

Nechme ji, ať ukáže, co umí!
...je název přednáškového cyklu o
vnitřní modlitbě. Provede nás jím P. Karel
Satoria po všechny dubnové středy - 3., 10.,
17. a 24. 4., vždy od 19:30 v Pastoračním
středisku Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Oslava svátku sv. Vojtěcha a 70. narozenin pana kardinála
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, oslavíme v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze v úterý 23.
dubna v 18.00 hod. společným slavením
eucharistie, které bude předsedat kardinál
Dominik Duka OP. Při této poutní slavnosti
bude vystavena lebka sv. Vojtěcha. Kardinál Dominik Duka zve všechny kněze,
jáhny a celou místní církev na pouť do katedrály, aby zvláště v Roce víry byl tento
svátek náležitě oslaven.
Současně se při této bohoslužbě budeme modlit i za našeho arcibiskupa, Vojtěchova nástupce, neboť slaví sedmdesáté narozeniny (narozen 26. 4. 1943). Mons. Mi4
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chael Slavík, generální vikář, tímto zve k modlitbám a oslavě arcibiskupových narozenin v katedrále.

Varhanní nešpory u maltézských rytířů
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá 16. dubna 2013
(úterý) 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 čtvrtý koncert duchovní hudby.
Na programu jsou díla J. S. Bacha a G. F. Händla, H. Purcela, L. Vierna, D.
Buxtehudeho a dalších. Účinkují: titulární varhanice u kostela Panny Marie Vítězné
(Pražského Jezulátka) Drahomíra Matznerová a Miroslav Laštovka – trubka.
Koncert probíhá za podpory MČ Praha 1.

Modlitba k svatému Vojtěchu ze »Života svatého Vojtěcha« od svatého
Bruna z Querfurtu
(Brunonis Vita s. Adalberti, circa finem: MGH, Scriptores, IV, 611-612)

Vzývá tě zkroušené srdce, vzývá tě bezvýchodné bloudění našich časů.
Volá k tobě, přešťastný mučedníku, nesmírný nářek našich běd.
Ty, jenž se raduješ před tváří Boží s purpurem oděnými světci,
jenž hoduješ v místech nejsvětějších při lahodném zvuku andělských hlasů,
nezapomínej na nás, skutečné zajatce, kteří si ani neuvědomují tíži své tísně.
Ty, jenž mnoho, zmůžeš na dvoře nejvyššího Krále,
zjednej nám právo a spravedlnost, vytrhni nás ze zlobného záští tak velikých nepřátel.
Velká tíseň si žádá velké pomoci.
Mluv přede všemi, mezi nimiž jsi vynikl jako mučedník,
řekni: »Nejdobrotivější Bože, smiluj se nad rozmanitými strastmi našich časů!«
Zkroť nesmírně se vzmáhající hřích náruživé lakoty,
který chce zvrhlými svody zaměnit lásku k Bohu za lásku k světu,
který mluví o dobru a přináší nakonec jen zlo,
slibuje potěšení a způsobuje strasti, slibuje pomoc, ale dovede jen škodit.
Trpíme čímsi nestvůrným: když vyhovíme svým choutkám, hladovíme ještě více;
když dojdeme rozkoší tělesných, nikdy neřekneme dost.
To je společné zlo všech.
Ač bychom měli celou duší přemýšlet o věcech duchovních, myslíme téměř jen na
tělesné.
Nakolik můžeš, a právě proto, že můžeš, zhoj naše rány.
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Duben 2013
Den a čas
1. pondělí
2. úterý
3. středa
4. čtvrtek
5. pátek
6. sobota
7. neděle

Slavení

10:00
17:30
17:30
10:00

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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

24.
25.
26.
27.
28.
29.

středa 17:30
čtvrtek
pátek
sobota
neděle 10:00
pondělí

30. úterý

poznámka

Pondělí v Oktávu velikonočním
Úterý v Oktávu velikonočním
Středa v Oktávu velikonočním
Čtvrtek v Oktávu velikonočním
Pátek v Oktávu velikonočním
Sobota v Oktávu velikonočním
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Dominica in Albis) –
Neděle Božího milosrdenství
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

slavnost

sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

památka

17:30

10:00

sv. Martina I., papeže a mučedníka
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

17:30

10:00

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

památka

SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA,

svátek

hlavního patrona pražské arcidiecéze
sv. Jiří, mučedníka;
SV. MARKA, EVANGELISTY

svátek

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE,
PATRONKY EVROPY
sv. Zikmunda, mučedníka; sv. Pia V., papeže

svátek

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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