kostel

Panny Marie
pod řetězem
občasník, informace…
ŘÍJEN L.P. 2012

Bratři a sestry,
11. října 2012 papež Benedikt XVI vyhlásí Rok víry, který potrvá do 24. listopadu 2013. Má být rokem plným významných událostí. Jeho cílem je povzbudit víru
věřících, kteří v každodenních těžkostech nepřestávají svěřovat svůj život Pánu.
Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci Rino Fisichella poukázal na
historické pozadí této iniciativy Benedikta XVI.: „Rok víry byl naposledy vyhlášen v
roce 1968 a jeho smyslem bylo připomenout výročí mučednictví apoštola Petra. Nezapomínejme, že se psal rok, který představuje v myslích mnoha lidí dodnes zvláštní
dějinné období. Papež Pavel VI. chtěl tehdejší Rok víry zakončit slavnostním vyznáním víry, které sám napsal a je známo pod názvem Krédo Božího lidu. Kromě významných jubileí jako je půlstoletí od zahájení koncilu a
dvacet let od vydání Katechismu však byla přijata myšlenka dát zvláštní prostor reflexi víry v kontextu všeobecné krize a není třeba skrývat, že existuje určitá krize
víry.“
V aktuálním historickém kontextu, který je charakterizovaném sekularismem, existuje tendence „žít ve
světě, jakoby by Bůh neexistoval“. Křesťanské společenství nabízí Rok víry těm, kteří zakoušejí stesk po Bohu a
touhu setkat se s Ním.
Není bez důvodu, že se křesťané prvních staletí
museli vyznání víry učit nazpaměť. Sloužilo jim jako
každodenní modlitba, aby nezapomínali na závazek, který přijali ve křtu. Slovy bohatými na význam o tom hovoří i svatý Augustin ve své homilii na redditio symboli,
složení vyznání víry: „Symbol svatého tajemství, který jste všichni společně přijali a
dnes také jeden po druhém vyznali, to jsou slova, z nichž je zbudována víra matky
církve. Tato víra vyrůstá z pevného základu, a tím je Kristus Pán… Přijali jste je a
vyznali, ale ve své duši a v srdci je musíte uchovat jako trvale přítomná, musíte je
opakovat na svém lůžku, připomínat si je na veřejných místech a nezapomínat na ně
ani při jídle. A i když vaše tělo spí, musíte je opatrovat svým srdcem.“ (Benedikt
XVI., Porta fidei 9)
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Apoštolský list papeže Benedikta XVI Porta Fidei je k disposici ke stažení na
internetu na stránkách ČBK www.cirkev.cz nebo ke koupi v knihkupectvích (vydalo
Karmelitánské nakladatelství).

Modlitba za dar víry
Trojjediný a milosrdný Bože,
ve křtu jsi nás obdaroval velikonoční vírou,
abychom tě poznávali
a mohli žít ve společenství s Tebou
jako děti s Otcem
a mezi sebou jako bratři a sestry.
Naplň nás vděčností za tento nevýslovný dar Tvé lásky.
Rozněcuj v nás zodpovědnost za víru,
abychom dokázali zachovat toto vzácné dědictví otců
i ve zkouškách života
a aby se naše víra vždy shodovala s vírou Církve.
Posiluj naši víru svým slovem, svátostmi i modlitbou,
aby rostla a byla vždy živá a činná v lásce.
Dej, aby naše víra byla vytrvalou poslušností Tvým přikázáním,
a tak přinášela ovoce zbožnosti a lidskosti.
Pomáhej nám ji každý den vyznávat
nejen slovem, ale především skutky.
Vzbuzuj v nás ustavičně radost z víry
a dej nám sílu být svědky víry mezi lidmi v naší společnosti.
Prosíme tě o to na přímluvu Panny Marie,
která je blahoslavená, protože uvěřila,
i svatých Cyrila a Metoděje, našich věrozvěstů.
Amen.

Bohoslužby.
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu a o
Prvním pátku (5. října 2012) v 17:30 hodin.
Při bohoslužbách v neděli 7. října 2012 bude sbírka na pokrytí části nákladů a
aktivit spojených s beatifikací Čtrnácti pražských mučedníků.
Neděle 21. října 2012 (29. neděle v mezidobí) je Misijní neděle; mše sv. bude
slavena latinsky. Při mši sv. proběhne sbírka pro potřeby misií; v loňském roce bylo
vybráno 1 150 977,40 Kč a celá částka byla zaslána na příslušný účet Papežských misijních děl.
Ač svátek bl. Gerarda, zakladatele maltézského řádu, připadá na sobotu 13.
října 2012, vzhledem k slavnosti blahořečení 14 pražských mučedníků v tuto sobotu
bude svátek bl. Gerarda slaven již v předvečer, tj. v pátek 12. října 2012 v 17:30.
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V pondělí 22. října 2012 v 17:30 hodin bude slavena mše sv. ke cti bl. Karla I.
z Domu Rakouského.
Na žádost představených Českého velkopřevorství bude mše sv. každou
středu obětována za České velkopřevorství a za nová povolání do stavu profesních
rytířů.
Dle starého zvyku se po mši sv., po požehnání a propuštění, budeme společně modlit modlitbu Svatý Michaeli Archanděli, zavedenou papežem Lvem XIII.
v roce 1884. Papež bl. Jan Pavel II. tuto modlitbu v promluvě k poutníkům na Svatopetrském náměstí v Římě v neděli 24. dubna 1994 doporučil jako modlitbu za církev.
Text modlitby je rozdán v lavicích. V případě zájmu o další výtisky či znění modlitby
v latinském jazyce laskavě se obraťte na rektora kostela.
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám záštitou. Nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme. Ty pak, kníže
vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.Amen.
Třikrát:
V. Nejsvětější Srdce JEŽÍŠOVO,
O. Smiluj se nad námi!
Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cœlestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.
Ter:

V. Cor Jesu sacratissimum,
R. Miserere nobis!

Web Českého velkopřevorství maltézského řádu.
Na konci srpna 2012
http://www.maltezskyrad.cz .

byl

spuštěn

web

Českého

velkopřevorství:

Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků
Čtrnáct pražských františkánských mučedníků bude blahořečeno dne
13. 10. 2012 v 10 hodin při slavnostní mši svaté v katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha; hlavním celebrantem bude kardinál Angelo AMATO, prefekt Kongregace pro
svatořečení
Pražští mučedníci byli bratři františkáni, kteří roku 1604 obsadili trosky kláštera u Panny Marie Sněžné a začali ho renovovat. Pocházeli z různých evropských
národů - Itálie, Německa, Španělska, Holandska a dalších, prožili však již nějaký čas
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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na našem území – přišli do Prahy z Brna a Olomouce – a ovládali téměř všichni češtinu.
Za doby vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli nařčeni z kolaborace
s katolickým vojskem, na masopustní úterý 15. února 1611 do jejich kláštera vtrhla
pražská lůza a bratry bez milosti pobila. Jejich těla zůstala několik dní pohozena na
svých místech, až v sobotu byli pohřbeni v křížové chodbě kláštera a později v kapli
sv. Michala.
Již krátce po jejich smrti začala být jejich památka slavena pravidelně nějakou
formou pobožnosti. První kroky k jejich blahořečení byly učiněny již v 17. století.
Proces blahořečení byl znovu zahájen v 30. letech 20. století, na 40 let byl přerušen
komunisktickým režimem a obnoven byl až po roce 1989.
Blahořečení je významnou duchovní událostí, kdy bude v osobách blahořečených bratří před oči všech věřících vyzdvižen mimořádný příklad věrnosti víře a
osobnímu poslání, střízlivé ochoty k oběti vlastního života i pokojného přijetí utrpení
a smrti a kdy se také budou moci dotknout tajemství společenství svatých, které
hlouběji odhaluje cíl životní pouti každého člověka.
Více
informaci
naleznete
na
internetových
stránkách
http://pms.ofm.cz/14.html.

Slovo biskupů k beatifikaci Čtrnácti františkánských mučedníků
Milé sestry, milí bratři,
letos v květnu papež Benedikt XVI. podepsal
dekret o mučednictví čtrnácti františkánů, Bedřicha
Bachsteina a druhů, zabitých 15. února 1611 v klášteře
Panny Marie Sněžné v Praze. Tím oficiálně otevřel
cestu k jejich blahořečení, které proběhne v pražské
katedrále 13. října tohoto roku.
Tento završující se proces blahořečení čtrnácti
umučených bratří, přestože u nás dosud nevešel v
obecnou známost, nese v sobě některé rysy zasluhující
pozornost. Není to jen 400 let dlouhé čekání a několikeré přerušení procesu zapříčiněné dějinnými, zvláště
politickými okolnostmi. Patří sem i samotné blahořečení. Kdybychom pátrali v minulosti našich zemí a
hledali srovnání, museli bychom se vrátit až do období
Rakouska-Uherska. Nejbližší podobnou událostí bylo
totiž blahořečení Zdislavy z Lemberka papežem Piem
X. roku 1907.
Připomeňme si pozadí pohnutých událostí.
Františkáni osídlili pobořený konvent Panny Marie
Sněžné v Praze v roce 1604 za vlády císaře Rudolfa II.
Přinesli si jako dědictví povolání sv. Františka, kterého Kristus oslovil z kříže slovy:
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„Františku, jdi a oprav můj dům, který se rozpadá“, a zhruba do roku 1610 konvent i
kostel skutečně obnovili. Stejně jako v době sv. Františka se však ukázalo, že toto
přání se netýkalo jen stavby, ale celé Kristovy církve tolik zraněné v době, kdy Pán
tyto bratry povolal. Brzy se totiž jejich poslání mělo dovršit i obětí života.
Dne 15. února 1611 došlo ke vpádu vojska Leopolda Habsburského do Prahy.
Vojsko, které mělo upevnit slábnoucí pozici katolického císaře a už během svého postupu k Praze vyvolávalo pobouření svým barbarským jednáním, obsadilo Malou
Stranu a snažilo se proniknout na druhý břeh Vltavy. Vzniklé napětí a ohrožení místních obyvatel i těch, kdo se do většinově nekatolické Prahy stáhli před postupujícím
vojskem, přerostlo v explozi radikalismu. Ten vyústil v napadení některých katolických klášterů, jejich rabování, někde i v kruté krveprolití. Nejvýraznější obětí vraždění se stala právě komunita františkánů, tvořená bratry z různých částí Evropy (čtyři
Italové, Španěl, Francouz, Holanďan, Němci a Češi). Čin byl později všeobecně odsouzen ze strany katolíků i protestantů.
Pohnuté události spojené s mučednictvím čtrnácti bratří františkánů jsou mementem, jež může i po čtyřech staletích napomoci hlubšímu porozumění některým
historickým ranám v soužití katolíků a nekatolíků a k jejich uzdravování. Proto je
tomuto místu posvěcenému krví mučedníků blízká ekumenická vzájemnost. Tedy
snaha o to, co spojuje, ne co rozděluje. Podobně i událost blahořečení má být zároveň
nesena v duchu této vzájemnosti a vstřícnosti.
Ježíš říká, že nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo za své přátelé položí svůj život. Umučení bratři prokázali tuto největší míru lásky a osvědčili ji v zemi, kam
vlastně přišli na misie. Jejich láska tedy zahrnuje nejen lidi v Praze nebo v naší zemi,
ale také jejich vlastní rodiny a národy, ze kterých přišli, a všechny, kdo na místo jejich umučení dodnes přicházejí. Vždyť svatí a mučedníci jsou bohatstvím a dědictvím
celé církve.
Pro českou i moravskou církev je toto blahořečení, slavené jen dva dny poté,
co Svatý otec zahájí Rok víry, významnou duchovní událostí, kdy je nám v osobách
blahořečených bratří před oči postaven vzácný příklad věrnosti víře a osobnímu poslání a ochoty k oběti vlastního života. Zvláštní hodnotou je také mezinárodní charakter komunity, který nám připomíná aktuálnost a potřebu pravdivé vzájemnosti,
postavené na hlubších hodnotách.
Spolu s českou františkánskou provincií vás proto zveme na sobotu 13. října
na slavnost blahořečení do pražské katedrály, nebo alespoň k duchovnímu propojení ve dnech 4. - 12. října prostřednictvím novény, k níž bude k dispozici brožura s
vhodnými texty. Praktickou pomocí je také sbírka, která je vyhlášena pro příští
neděli.
Hodnoty, které žili a přinášeli tito bratři, kéž v duchu jejich přání Pokoje a
Dobra obnovují i stavbu naší místní církve i celé církve Kristovy.
K tomu vám žehnají vaši biskupové
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Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli
21. října 2012
Milí přátelé misií,
v jedné chudé krajině se stal zajímavý příběh. V zemi byl řadu let válečný konflikt a mnoho chudých lidí přišlo často i o to málo, co měli. Bylo obtížné najít obživu,
a to zvláště v odlehlých rybářských oblastech, které byly válkou a chudobou zasaženy
nejvíce. Když se však počítal výtěžek sbírek z farností během Misijní neděle, došlo k
nečekanému překvapení. Diecéze, do níž patřily chudé rybářské oblasti, dala ve srovnání s ostatními o mnoho víc. Velmi brzy se přišlo i na to, čím to bylo. Chudí rybáři,
kteří dobře věděli, co bída a hlad znamená, se totiž rozhodli věnovat pro misie výtěžek jednoho dne, a tím pomoci lidem, kteří trpí třeba ještě větší nouzí.
Prožíváme světovou Misijní neděli, ke které nás zve sám Svatý otec a jehož
letošní misijní výzva je spojená s Rokem víry. Připomíná nám, že víra je světlo, jež
nesmí být nikdy ukryto; nejdůležitější dar, který si nemůžeme nechat pro sebe. V této
chvíli chci každému z Vás poděkovat za všechno, co jste si během loňské Misijní
neděle i přes uplynulý rok nenechávali pro sebe, ale rozdělili se (mnohdy ze svého
nedostatku) s potřebnými v misiích. Celkem jsme dostali přes 26 milionů korun, z
toho 14 milionů bylo z Misijní neděle, 8 milionů jste věnovali chudým dětem a necelé 4 miliony na bohoslovce v misiích. Zprávy, které dostáváme z misií, potvrzují,
jak je tato pomoc opravdu potřebná a dobře využívaná - zvláště když je nesená Vašimi modlitbami, oběťmi a láskou!
Protože situace v misiích vyžaduje i nadále naši velkou pozornost, dovoluji si
Vás i letos požádat o štědrou spolupráci. Výtěžkem Misijní neděle chceme letos podpořit především pomoc do Zambie, aby se mohlo ve třech diecézích postavit 5 far a 3
kláštery, rozšířit 2 řeholní domy, opravit zchátralý dům, koupit 1 auto a audiovizuální
techniku pro pastorační aktivity místní radiové stanice, uskutečnit biblický formační
program, zaplatit formaci katechistů apod.
Kromě této sbírky na Misijní neděli máme od letošního roku na starosti sponzorování přibližně 300 bohoslovců ze čtyř seminářů v Zambii, na Srí Lance a PapuiNové Guineji. Jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti se mohou stát sponzory
konkrétních bohoslovců a být s nimi v kontaktu. Rok studia stojí 15.000 Kč. Kvalitní
vzdělání, lékařskou péči i základní pomoc sirotkům, hladovým a jinak trpícím dětem
chceme umožnit v Zambii, Ugandě, na Srí Lance, v Indii a dalších pěti zemích. Další
informace získáte na našem novém webu http://www.missio.cz.
Během jednoho dne se toho děje v misiích mnoho. Kvůli bídě musí např. zemřít 15.000 dětí. Najdou se ale i rybáři, kteří nejedí, aby výtěžek jednoho celého dne
mohli věnovat misiím. Pokud chceme, můžeme se k nim připojit, a právě tímto způsobem oslavit 100 let od vzniku Misijních děl u nás. Kéž nás v našem misijním úsilí
každým dnem vede Panna Maria, Královna misií.
P. Jiří Šlégr
Národní ředitel Papežských misijních děl
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Slavení památky papeže blahoslaveného Jana Pavla II.
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dala souhlas k zařazení nezávazné památky papeže blahoslaveného Jana Pavla II. do kalendáře pro diecéze v České
republice na den 22. října.
České texty potvrzené touto kongregací pro slavení mešní liturgie a pro denní
modlitbu církve převzalo k vydání tiskem Karmelitánské nakladatelství.

Na svou stráž se postavím, abych viděl, co mi řekne Pán
(SV. BERNARD, OPAT, Sermo 5 de diversis, 1-4: Opera omnia, Edit. Cisterc. 6, 1 [1970] 98103)

V evangeliu čteme, jak Pán v kázání nabádal učedníky, aby jedli jeho tělo
a skrze toto tajemství měli účast na jeho utrpení. Tehdy někteří řekli: ‚To je tvrdá
řeč!‘ A od toho času už s ním nechodili. Když se pak zeptal učedníků, zda i oni chtějí
odejít, řekli: Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.
A musím vám říci, bratři, že je to tak až dodnes: Některým je jasné, že slova,
která Ježíš mluví, jsou duch a život, a proto jdou za ním. Jiným připadají Ježíšova
slova jako tvrdá a hledají si ubohou útěchu jinde. Moudrost totiž volá na náměstích,
to jest na široké a prostranné cestě, která vede k smrti, a volá ty, kteří po ní jdou,
zpátky.
Hospodin konečně praví: Čtyřicet let jsem byl tomu pokolení nablízku; řekl
jsem: je to lid, který bloudí v srdci, nepoznali mé cesty. A v jiném žalmu stojí: ‚Jednou promluvil Bůh.‘ Ano, jednou, protože stále. Je to jedna řeč bez přestání, ustavičná a trvalá.
Mluví hříšníkům do duše a usvědčuje je z poblouzení srdce, protože chce
v tom srdci sám přebývat a tam promlouvat. Činí to, čemu učil ústy proroků: Mluvte
k srdci Jeruzaléma.
Vidíte, bratři, jak spasitelně nás napomíná prorok; abychom nezatvrzovali své
srdce, když dnes uslyšíme jeho hlas. Ostatně téměř tatáž slova čteme i v evangeliu
a u proroka. Pán v evangeliu říká: Mé ovce slyší můj hlas. A svatý David praví
v žalmu: Jsme jeho lid (to jest bezpochyby lid Páně) a stádce jeho pastvy." Uslyšíte-li
dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.
A slyš konečně proroka Habakuka, jak neskrývá Boží pokárání, ale pečlivě
a starostlivě na ně myslí. Praví totiž: Na svou stráž se postavím, vystoupím na stanoviště, abych viděl, co mi bude řečeno, a co bych měl odpovědět svému karateli."
Nuže zapřísahám vás, bratři, i my buďme na stráži, protože je čas boje.
Řiďme svůj život podle srdce, kde přebývá Kristus, podle úsudku a rady rozumu. Ovšem zdravě, to znamená tak, abychom nespoléhali výlučně na ně, abychom
se tak neopírali o vratkou stráž.
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Říjen L.P. 2012
Den a hodina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

pondělí

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

sobota

Slavení

poznámka

sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Svatých andělů strážných

památka

středa

17:30

čtvrtek

sv. Františka z Assisi
17:30 bl. Petra Pattariniho z Imoly, převora SMOM
sv. Bruna, kněze
10:00
27. neděle v mezidobí
sv. Hugona, řeholníka SMOM
sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
17:30
bl. Jana XXIII, papeže
17:30 sv. Radima, biskupa
BL. GERARDA, ZAKLADATELE SMOM
10:00
28. neděle v mezidobí
sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
sv. Hedviky, řeholnice
17:30 sv. Ignáce Antiochijského, biskupa mučedníka
SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů,
mučedníků; sv. Pavla od Kříže, kněze

památka

úterý

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

neděle
pondělí
úterý
středa

10:00
29. neděle v mezidobí (Misijní neděle)
17:30 bl. Jana Pavla II., papeže
sv. Jana Kapistránského, kněze
17:30 sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

památka

památka

památka

památka

SVÁTEK

památka
památka
SVÁTEK

latinsky

čtvrtek
pátek
sobota
neděle

10:00

30. neděle v mezidobí

pondělí
úterý
středa

17:30 sv. Wolfganga, biskupa

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
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