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kostel 

Panny Marie 

Pod řetězem  

 

oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee……  
LEDEN L.P. 2014 

 

Kristovo světlo umožňuje chápat jazyk kosmu i Písma  
emeritní papež Benedikt XVI. před Angelus 6. ledna 2013, nám. sv. Petra 

Česká sekce RV, www.radiovaticana.cz, přeložil MILAN GLASER 

Drazí bratři a sestry, 

Slavíme dnes Zjevení Pána, který se ukázal lidem, zatímco četné východní 

církve slaví podle juliánského kalendáře Narození Páně. Tento drobný posun, který 

spojuje oba tyto momenty, dává vyniknout tomu, že Dítě, které se narodilo v poníže-

nosti Betlémské jeskyně, je světlem světa a orientuje putování všech národů. Tento 

přístup dává také možnost přemýšlet o víře tváří v tvář Ježíši jednak u Narození, kdy 

vidíme víru Marie, Josefa a pastýřů a jednak u Zjevení, kdy pozorujeme víru třech 

mudrců, kteří přišli z Východu, aby se poklonili se židovskému králi. 

Panna Maria spolu se svým snoubencem Josefem představují „zbytek“ Izraele, 

který předpovídali proroci a z něhož se měl narodit Mesiáš. Mudrci reprezentují ná-

rody, a můžeme říci, že i civilizace, kultury a náboženství, která jsou jakousi cestou k 

Bohu, hledáním jeho království pokoje, spravedlnosti, pravdy a svobody. Nejprve je 

tu však jádro, které zosobňuje zejména Maria, „Siónská dcera“: jádro Izraele, lidu, 

který zná a věří v onoho Boha, který se zjevoval patriarchům a pak v průběhu dějin. 

Tato víra dosahuje svého vrcholu v Marii, v plnosti časů. V ní, „blahoslavené, která 

uvěřila“, se Slovo stalo tělem, Bůh se „ukázal“ ve světě. Mariina víra se stává prvoti-

nou a vzorem víry církve, lidu Nové smlouvy. Tento lid je však od počátku všeo-

becný, což vidíme dnes na postavách mudrců, kteří přišli do Betléma za světlem 

hvězdy a podle indikací Písma svatého. 

Svatý Lev Veliký prohlašuje: „Z těchto národů bylo kdysi svatému patriar-

chovi Abrahámovi slíbeno četné potomstvo, které se nemá narodit ze semene těla, ale 

z plodnosti víry” (Sermo 3 in Epiphania Domini, 1) Mariinu víru lze přiřadit k té 

Abrahámově. Je novým počátkem téhož příslibu, téhož nezměnitelného Božího 

plánu, jehož úplným dovršením je Kristus Ježíš. A Kristovo světlo je tak pronikavé a 

mocné, že umožňuje chápat jazyk kosmu i Písma, takže všichni ti, kteří jsou jako 

mudrci otevření pravdě mohou rozpoznat a rozjímat Spasitele světa. Svatý Lev opět 

praví: „Ať vstoupí, ať vstoupí do rodiny patriarchů všichni pohané. Ať se … klanějí 

svému Původci všechny národy světa. Ať poznají Boha nejen v Judsku, ale ať je po-

znán v celém světě“ (ibid.).  

http://www.radiovaticana.cz/
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Bohoslužby. 

Poděkování všem, kdo pečovali o přípravu a slavení svátků Narození Pána 

Ježíše úklidem kostela a jeho výzdobou, přípravou potřebného na mše sv., služ-

bou u oltáře, přednášením čtení, zpíváním žalmů a jiných zpěvů a jejich dopro-

vázením na varhany, službou u betléma či jakkoli jinak – Bůh ať Vám všem 

štědře oplatí! 

 

Pravidelné bohoslužby se slaví v neděli v 10:00 hodin a ve středu a o Prvním 

pátku (3. ledna 2014) v 17:30 hodin; nedělní mše sv. 3. neděli v měsíci, tj. o 2. neděli 

v mezidobí 19. ledna 2014, je slavena v latinském jazyce. 

O slavnosti Panny Marie, Matky Boží, ve středu 1. ledna 2014 bude mše sv. 

v 10:00. 

O slavnosti Zjevení Páně (Tří králů) v pondělí 6. ledna 20143 bude mše sv. 

slavena v 17:30 

Svátkem Křtu Páně (neděle 12. ledna 2014) končí doba vánoční; v pondělí 

13. ledna začíná liturgické mezidobí. 

Ve dnech od 18. ledna do 25. ledna 2014 proběhne každoroční Týden modli-

teb za sjednocení křesťanů. Texty modliteb jsou ke stažení na stránkách České bis-

kupské konference http://tisk.cirkev.cz/z-domova/texty-pro-tyden-modliteb-za-jed-

notu-krestanu/ . 

„Laudate Dominum omnes gentes“ – koncert duchovní hudby  

V rámci nového cyklu koncertů duchovní hudby „Laudate Dominum omnes 

gentes (Chvalte Pána všechny národy)“ zve Suverénní Řád maltézských rytířů a 

Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 na koncert du-

chovní hudby v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé 

Straně v úterý 14. ledna 2014 od 17:00. Účinkují: Eliška Josifová – soprán, Jiří 

Pohnán – trubka, Přemysl Kšica – varhany. Vstup na koncert volný. 

 

Katolický týdeník vychází i elektronicky 
Pod slovem noviny si lidé představí především jejich papírovou podobu. Stále 

více jich ale vychází i elektronicky a tento trend pomalu proniká také mezi křesťan-

ská média. Například Katolický týdeník je možné už nyní číst na počítači a brzy při-

bude i jeho verze pro tablety. 

Elektronické předplatné KT je určené všem, kdo rádi využívají nové technolo-

gie nebo například čtou toto periodikum v zahraničí. U elektronického předplatného 

totiž odpadají náklady na poštovné a čtenář má k dispozici aktuální číslo vždy zhruba 

o den dříve než by k němu dorazila papírová podoba. 

Elektronická a klasická verze jsou jinak identické, a čtenář si tak na obrazovce 

svého počítače „listuje“, jako by držel papírové noviny. Brzy přibude stejná služba i 

pro vlastníky tabletů. 
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Elektronická verze KT má oproti papírové ještě dvě další výhody. Spolu s ak-

tuálním vydáním má čtenář k dispozici i přehledně řazený archiv celých čísel od roku 

2008. Zároveň je zhruba o třetinu levnější než papírové vydání. 

Jednotlivá čísla KT pak jdou jednorázově zakoupit i prostřednictvím sms. 

Více informací o elektronické verzi KT je k dispozici na www.katyd.cz. 

Boží Slovo všemu dává krásu, řád a soudržnost 
Z pojednání „Proti pohanům“ sv. Atanáše, biskupa a učitele církve (Nn. 40-42: PG 25, 79-83) 

 

Kristův Otec, nejsvětější a stojící vysoko nade vším stvořeným, je jako ten 

nejlepší kormidelník: svou moudrostí a svým Slovem, kterým je náš Pán a Spasitel 

Ježíš Kristus, všude všechno řídí a spravuje, aby všechno směřovalo ke spáse, a 

všechno dělá tak, jak uznává za dobré. A dobré je všechno právě tak, jak se to stalo 

nebo jak to vidíme se dít, neboť taková je jeho vůle, jak jistě nikdo nepochybuje. 

Kdyby totiž byl pohyb stvoření beze smyslu a svět se jen nahodile zmítal, plným prá-

vem by se neměla přikládat žádná víra tomu, co bylo řečeno. Jestliže však byl svět 

založen na smysluplnosti, moudrosti a vědění a je vybaven veškerou krásou, nemůže 

být tím, kdo všechno takto stvořil a uspořádal, nikdo jiný než Slovo Boží. 

Míním Slovo, živé a tvůrčí, Slovo samého Dobra, Boha veškerenstva; Slovo, 

které je sám Bůh, jenž vyslovuje sám sebe; Slovo, které je jiné než všechno, co 

vzniklo, a než všechno stvoření; vlastní a jediné Slovo dobrého Otce, jež celý tento 

svět stvořilo a svou prozřetelností osvěcuje. Je to totiž dobré Slovo dobrého Otce, a 

jako takové dalo všemu řád: spojilo navzájem protiklady a uspořádalo je v jediný 

soulad. Je to jediný a jednorozený Bůh, který vychází z Otce jako dobrý z dobrého 

pramene a všemu dává krásu, řád a soudržnost. 

Bůh, který svým vlastním věčným Slovem všechno učinil a svému stvoření 

propůjčil jsoucnost, nedopustil, aby bylo vlastní přirozeností unášeno a zmítáno; 

vždyť tak by mohlo opět propadnout v nebytí. Ale protože je dobrý, celé stvoření 

svým Slovem řídí a udržuje, Slovem, které je sám Bůh, takže stvoření osvícené vede-

ním, prozřetelností a správou Slova může pevně setrvávat ve svém bytí. Stvoření totiž 

musí mít podíl na Otcově Slovu, které opravdu je, a toto Slovo všemu stvoření po-

máhá, aby i ono mohlo být a nepřestalo existovat. To by se mu totiž přihodilo, kdyby 

je neudržovalo Slovo, které je obrazem neviditelného Boha, prvorozené ze všeho 

stvoření. Protože skrze ně a v něm má své bytí všechno, to, co je viditelné i co je ne-

viditelné. A to Slovo je hlavou církve, jak učí služebníci pravdy ve svatých písmech.  

Nuže, toto všemohoucí a nejsvětější Otcovo Slovo proniká všechny věci a 

všude se šíří jeho moc a osvěcuje všechno viditelné i neviditelné. Toto Slovo všechno 

objímá a všechno pevně drží, takže nic nezůstává mimo jeho moc. Naopak, všem a 

skrze všechny, každému zvlášť a současně všem dohromady, dává život a udržuje ho. 
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Leden L.P. 2014 

Den a hodina Slavení poznámka 

1. středa 10:00 MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

OKTÁV NAROZENÍ PÁNĚ 

SLAVNOST 

2. čtvrtek  sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů 

a učitelů církve 

památka 

3. pátek 17:30 Nejsvětějšího Jména Ježíš 1. pátek 

4. sobota    

5. neděle 10:00 2. neděle po Narození Páně  

6. pondělí 17:30 ZJEVENÍ PÁNĚ SLAVNOST 

7. úterý  sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze  

8. středa 17:30   

9. čtvrtek    

10. pátek    

11. sobota    

12. neděle 10:00 KŘTU PÁNĚ SVÁTEK 

13. pondělí  sv. Hilaria, biskupa a učitele církve  

14. úterý    

15. středa 17:30   

16. čtvrtek    

17. pátek  sv. Antonína, opata památka 

18. sobota  Panny Marie, Matky jednoty křesťanů památka 

19. neděle 10:00 2. neděle v mezidobí latinsky 

20. pondělí  sv. Fabiána, papeže a mučedníka;   

21. úterý  sv. Anežky Římské, panny a mučednice památka 

22. středa 17:30 sv. Vincence, jáhna a mučedníka  

23. čtvrtek    

24. pátek  sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve památka 

25. sobota  OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA SVÁTEK 

26. neděle 10:00 3. neděle v mezidobí  

27. pondělí  sv. Anděly Mericiové, panny  

28. úterý  sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve památka 

29. středa 17:30   

30. čtvrtek    

31. pátek  sv. Jana Boska, kněze památka 

Suverénní řád Maltézských rytířů 

České Velkopřevorství 

telefon: 257 530 824  

e-mail: gpb@smom.cz  

fr. Filip Milan Suchán, OPræm 

rektor kostela 

telefon: 731 402 597  

e-mail: pmariapodretezem@seznam.cz 

http://www.maltezskyrad.cz 

 


