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KVĚTEN L.P. 2014

Nový zákon ukončil neviditelnost Otce
emeritní papeţ Benedikt XVI. před Angelus 22. května 2011, nám. sv. Petra v Římě
přeloţil Milan GLASER, Česká sekce RV, www.radiovaticana.cz

Drazí bratři a sestry,
Evangelium páté neděle velikonoční podává dvojí přikázání víry: věřit v Boha a věřit v Jeţíše. Pán totiţ svým učedníkům říká: „Věříte v Boha, věřte i ve mne“ (Jan 14,1). Nejsou to dva oddělené úkony, ale jediný úkon víry, plné přilnutí ke spáse uskutečněné Bohem Otcem prostřednictvím jeho Jednorozeného Syna. Nový zákon ukončil neviditelnost Otce. Bůh ukázal svou tvář, jak
potvrzuje Jeţíšova odpověď apoštolovi Filipovi: „Kdo viděl mne, viděl Otce“ (Jan 14,9). Syn Boţí
nás svým vtělením, smrtí a zmrtvýchvstáním vysvobodil z poroby hříchu, aby nám daroval svobodu
dětí Boţích a dal nám poznat tvář Boha, který je láska: Boha lze vidět, je viditelný v Kristu. Svatá
Terezie z Avily píše, ţe „se nesmíme odlučovat od nejsvětějšího lidství našeho Pána Jeţíše Krista,
jediného našeho dobra a léku“ (Hrad v nitru, 7,6). Proto jedině vírou v Krista a ve spojení s Ním
mohou učedníci, mezi něţ patříme i my, pokračovat ve svém nepřetrţitém působení v dějinách:
„Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám“ (Jan 14,12).
Víra v Jeţíše s sebou nese jeho kaţdodenní následování v jednoduchých skutcích, z nichţ se
skládá náš den. „Jemný způsob jednání patří k tajemství Boha. Jen postupně vytváří ve velkých dějinách lidstva svoje dějiny. Stává se člověkem. Ale takovým způsobem, ţe můţe zůstat nepoznán
svými současníky, směrodatnými silami dějin. Trpí a umírá a jako Zmrtvýchvstalý chce dosáhnout
lidstva jenom skrze víru těch, kterým se dává poznat. Nepřetrţitě tiše klepe na brány našich srdcí a
pokud mu otevřeme, postupně nám umoţňuje »vidět«“ (Jeţíš Nazaretský II, 2011, ital. vydání, str.
306). Svatý Augustin praví, ţe „bylo nezbytné, aby Jeţíš řekl: „Já jsem cesta, pravda a ţivot“ (Jan
14,6), protoţe jakmile je jednou známa cesta, zbývá poznat cíl“ (Tractatus in Ioh., 69,2) a cílem je
Otec. Pro křesťany, pro kaţdého z nás tedy Cesta k Otci znamená, nechat se vést Jeţíšem, Jeho Slovem Pravdy, a přijímat dar jeho Ţivota. Přijměme proto za svou výzvu svatého Bonaventury: „Otevři tedy oči napni duchovní sluch, rozlom pečeť mlčení svých rtů, přilni celým svým srdcem, abys
viděl, slyšel, chválil, miloval a vyvyšoval, velebil a uctíval svého Boha“ (Itinerarium mentis in
Deum, I, 15).
Drazí přátelé, závazek hlásat Jeţíše Krista, „cestu, pravdu a ţivot“ (Jan 14,6), je hlavním
úkolem církve. Vzývejme Pannu Marii, aby neustále pomáhala Pastýřům i těm, kteří v různosti své
sluţby hlásají radostnou zvěst spásy, aby se Boţí Slovo šířilo a rostl počet učedníků (srov. Sk 6,7).

Bohoslužby.
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu v 17:30 hodin; nedělní mše sv. 5. neděli velikonoční 18. května 2014 je slavena v latinském jazyce. Vzhledem
k tomu, ţe většina členů maltézského řádu bude na pouti v Lurdech, mše sv. o 1. pátku v květnu
nebude slouţena.
V neděli 11. května 2014 – o neděli Dobrého Pastýře – je 51. Den modliteb za povolání.
Při latinské mši sv. o 5. neděli velikonoční (18. května 2014) bude zpívat Komorní smíšený
sbor AVE při Křesťanském sdružení zrakově postižených a jejich příznivců pod vedením sbormispro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta

1

tryně paní LEONARDY BAYEROVÉ. Při bohosluţbách v neděli 18. května 2014 proběhne Svatojánská
sbírka na arcidiecézi.
Ve čtvrtek 29. května 2014 je slavnost Nanebevstoupení Páně; mše sv. bude slavena v 17:30
hodin.
Od pátku 30. května do soboty 7. června 2014 se koná tzv. Svatodušní novéna jako příprava
na slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice) v neděli 8. června 2014.
V neděli 1. června 2014 (7. neděle velikonoční) bude při mši zpívat Chrámový sbor z Veselí
nad Lužnicí pod vedením pana TOMÁŠE VRÁNKA.

Jděme proti proudu, píše papež ke Dni modliteb za povolání
51. světový den modliteb za povolání 11. května 2014.
podle http://tisk.cirkev.cz/
obrázek: Kristus Dobrý Pastýř, Ravenna 5. století

„Pravá radost povolaných spočívá v tom, ţe věříme a zakoušíme, ţe on, Pán, je věrný, a s
ním můţeme společně kráčet, být učedníky a svědky Boţí lásky, otevřít srdce velkým ideálům, velkým věcem,“ píše papež František v poselství k 51. světovému dni modliteb za povolání, který si
letos církev připomíná 11. května. Tématem letošního ročníku jsou slova: „Povolání, svědectví
pravdy“.
Podle Svatého otce Kristus neustále vyzývá věřící,
aby v něj vložili celou svou důvěru: „Kaţdé povolání, v
rozmanitosti jeho cest, vţdycky vyţaduje vyjít ze sebe sama
a zaměřit svůj ţivot na Krista a na evangelium. Ať uţ se
jedná o manţelský ţivot, různé formy zasvěceného ţivota
nebo kněţský ţivot, je třeba vţdy překonat způsoby myšlení
a jednání, které nejsou v souladu s Boţí vůlí,“ píše římský
biskup, podle kterého se mají křesťané nechat zasáhnout
Božím Slovem a nechat je v sobě růst: „Nemusíme se bát.
Bůh vášnivě a zkušeně doprovází dílo, jeţ vyšlo z jeho rukou, v kaţdém období ţivota. Nikdy nás
neopouští! Leţí mu na srdci, aby se uskutečnil jeho plán s námi. Přesto toho chce dosáhnout s naším
souhlasem a naší spoluprací.“
Boží Slovo však bývá někdy umlčeno překážkami, píše papež František: „Ţít vysokou laťku
běţného křesťanského ţivota někdy znamená jít proti proudu. Setkáváme se také s překáţkami,
mimo nás i v nás. Sám Jeţíš nás upozorňuje: Dobré semeno Boţího slova bývá často ukradeno
ďáblem, zablokované těţkostmi, udušené starostmi nebo světskými pokušeními.“
V závěru svého poselství vyzývá papež František k práci na vlastním srdci: „Připravme tedy
své srdce, aby bylo dobrou půdou a mohlo tak naslouchat, přijmout a ţít Boţí slovo a přinášet uţitek. Čím více se budeme umět sjednotit s Jeţíšem v modlitbě, Písmu svatém, eucharistii, svátostech,
v ţivém bratrském a sesterském společenství, tím víc v nás bude růst radost ze spolupráce s Bohem
na sluţbě Království.“
Český překlad poselství se připravuje, bude dostupný na www.cirkev.cz.

Svatojánské oslavy 15. května
(Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 4/2014, čj. 3399/2014)

Svátek svatého Jana Nepomuckého oslavíme v předvečer jeho svátku ve čtvrtek dne 15.
května 2014 v 18.00 hod. poutní mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem bude kardinál DOMINIK DUKA OP, arcibiskup praţský. Po mši sv. vyjde z katedrály tradiční průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde se zastaví k modlitbě. Průvod
bude zakončen krátkou poboţností na Kříţovnickém náměstí.
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Je přáním pana kardinála, aby svátek sv. Jana Nepomuckého byl vnímán jako poutní slavnost kněţí i všeho lidu Hlavního města Prahy i celého českého národa.
Dne 16. května 2014, v den samého svátku svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, bude jako obvykle poutní eucharistie slavena v katedrále v 7.00,
8.00 a 18.00 hodin.

„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 Pátý koncert cyklu v úterý 20. května 2014
od 18:00 hodin. Účinkují: smíšený sbor NAŠI PĚVCI se sbormistryní LYDIÍ HÄRTELOVOU a JIŘINA
DVOŘÁKOVÁ MAREŠOVÁ – varhanní improvizace.
Vstup na koncerty je volný.

Noc kostelů
Letošní Noc kostelů proběhne v pátek 23. května 2014. Mottem vizuálního stylu je kaţdý
rok jiný biblický verš, jehoţ součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 1,14 ze starozákonní knihy Genesis (První Kniha Mojţíšova): „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“
První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni a během čtyř
let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely v Brně a Plzni. V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více neţ 1300 kostelů. O
mimořádném zájmu veřejnosti svědčí i více neţ 450 000 návštěvnických vstupů. Více na www.nockostelu.cz.
Tradičně je do Noci kostelů zapojen i náš kostel Panny Marie Pod řetězem. Letošní program je prostý, má za cíl především
nabídnout ztišení a moţnost modlitby či duchovního rozhovoru.
V 17:30 bude slouţena mše sv. s nešporami, pak ve 22:00 bude
vystavena k adoraci Nejsv. Svátost.
Zájemci, kteří by rádi nabídli svou přítomnost a sluţbu i ochotu případně odpovídat na
otázky návštěvníků nejen o kostele, ale také především o katolické víře a ţivotě církve, ať se laskavě hlásí u rektora kostela.

Charismatická konference 2014.
"Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo" (sv. Cyril, Proglas)
25. ročník Katolické charismatické konference se
bude konat ve dnech 9. aţ 13. července 2014 v Brně. Motto
konference bude slovo z Lukášova evangelia (11,1): "Pane,
nauč nás modlit se!".
Zahraničním hostem letošní konference bude P.
RENÉ-LUC, který se narodil v roce 1966 ve velice problematické rodině ve Francii. Obrácení proţil aţ v dospělosti,
kněţské svěcení přijal v roce 1994. Pobýval v komunitě Blahoslavenství, spolupracoval téţ často s P. DANIELEM
ANGEM, který byl hostem KCHK v roce 2012. P. RENÉ-LUC v součastné době ţije v diecézi Montpellier, věnuje se předevší kazatelské činnosti, přičemţ má zvláštním způsobem na srdci mladé lidi.
V průběhu konference bude mít jeden program vyhrazen pouze pro mladé.
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu
nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. VOJTĚCH CIKRLE a také náměstek hejtmana
STANISLAV JURÁNEK. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná
modlitba a bohosluţby.
O přihlašování se a další důleţité informace na http://konference.cho.cz/ .

Modlitba sv. Kateřiny Sienské
In: VOJTĚCH KODET (ED.), Mariánské modlitby, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006.

Maria, pokojné moře, dárkyně pokoje, úrodná země! Ty jsi nová ratolest, na níţ se rozvinul
voňavý květ, Slovo, které se stalo tělem, jednorozený Syn Boţí.
Do tebe, Maria, půdo plodná, bylo zaseto Slovo. Maria, ohnivý voze, nosilas Oheň, skrytý a
zahalený tvým lidstvím. Maria, ty jsi kniha, v níţ je zapsáno pravidlo našeho ţivota, Jeţíš. Kdyţ na
tebe hledím, Maria, vidím ruku Ducha svatého, který v tobě utvářel vtělené Slovo, jednorozeného
Syna Boţího.
Zde spočívá důstojnost člověka, pro něhoţ Bůh vykonal tolik velikých věcí. Maria, v tobě se
zjevuje síla a svoboda člověka. K tobě byl poslán anděl, aby ti oznámil Boţí záměr a ţádal tvůj
souhlas: Boţí Syn sestoupil do tvého lůna aţ poté, cos jej svobodně přijala. Slovo Otce čekalo u
dveří tvé vůle, abys mu otevřela slovy: „Jsem sluţebnice Páně, ať se mi stane podle tvého Slova!“
Maria, má nejsladší lásko, v tobě je napsáno Slovo, jeţ nám dalo učení ţivota; k tobě se utíkám, Maria, s prosbou za snoubenku Jeţíšovu a za papeţe, jeho náměstka na zemi: dej mu
světlo, aby dokázal uskutečňovat obnovu církve. Posilni srdce svého lidu v jednotě a přikloň je k
srdci sladkého Krista na zemi, aby se proti němu nikdy nevzepřelo. Maria, dnes je den milosti,
ţádná milost ti nebude odepřena, proto tě dnes, Maria, naléhavě a celým svým srdcem prosím!
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Květen L.P. 2014
Den a hodina
1. čtvrtek
2. pátek
3. sobota
4. neděle 10:00
5. pondělí
6. úterý
7. středa 17:30
8. čtvrtek
9. pátek
10. sobota
11. neděle 10:00
12. pondělí
13. úterý
14. středa 17:30
15. čtvrtek
16. pátek

Slavení
sv. Josefa Dělníka
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
3. neděle velikonoční

poznámka
památka
SVÁTEK

sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Panny Marie, Prostřednice všech milostí

památka

4. neděle velikonoční
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
Panny Marie Fatimské
SV. MATĚJE, APOŠTOLA

SVÁTEK

SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA ČECH

SVÁTEK

17.
18.
19.
20.
21.

sobota
neděle 10:00
5. neděle velikonoční
pondělí
úterý
sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
středa 17:30 sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů,

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

mučedníků
sv. Rity z Cascie, řeholnice
17:30 bl. Viléma Apore, biskupa a mučedníka
6. neděle velikonoční
sv. Filipa Neriho, kněze
sv. Augustina z Canterbury, biskupa
17:30 sv. Ubaldesky, panny SMOM
17:30
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
sv. Zdislavy
NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

SVÁTEK

latinsky

památka

10:00

památka
památka
SLAVNOST

památka
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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