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Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria
sv. Efrém Syrský, jáhen (Sermo 3 de diversis: Opera omnia, III. syr. et lat., Romae 1743, 607)

Když Maria nosila pod srdcem samo božství, stala se pro nás vskutku nebem. Kristus se nejen vzdal Otcovy slávy, on mimoto uzavřel svoje božství do těsných mezí mateřského lůna, aby člověka pozdvihl k vyššímu důstojenství. Jen Marii jedinou vyvolil ze všech
panen, aby byla nástrojem naší spásy.
Právě ona se stala cílem předpovědi všech spravedlivých proroků. Právě z ní vyšla ta
nejzářivější hvězda, která vyvedla lid, jenž chodil v temnotách, až spatřil veliké světlo.
Velmi příhodně lze nazvat Marii různými jmény. Především je Maria chrámem Božího Syna. Ten z ní vyšel zcela jinak, než předtím vstoupil: neboť zatímco vstoupil do jejího
lůna bez těla, ven vystoupil vtělený.
Maria je dále oním tajemným novým nebem, na němž se jako na svém trůnu usadil
Král králů: z něho sestoupil na zem a všem ukázal svou pozemskou tvář a podobu.
Maria je révou vydávající hojnost libé vůně; její plod se od přirozenosti stromu lišil
natolik, že bylo třeba, aby si od stromu vypůjčil svoji podobu.
Maria je pramenem vytékajícím z domu Hospodinova; žíznivým z něho tryskají
proudy živé vody a stačí, aby v nich kdokoli jen smočil rty, a nebude žíznit na věky.
Mýlí se však, milovaní, ten, kdo by se domníval, že lze den obnovy skrze Marii přirovnat ke druhému dni stvoření. Neboť na počátku byla země učiněna, skrze Marii obnovena. Na počátku byla země ve svém konání pro hřích Adamův zlořečena, skrze Marii však
v ní byl obnoven mír a bezpečí. Na počátku přešla vinou prarodičů na všechny lidi smrt,
nyní však jsme ze smrti přeneseni do života. Na počátku had obsadil ucho Evino a jeho jed
se odtud rozšířil po celém těle, nyní Maria skrze svoje ucho přijala toho, jenž se stal zárukou věčného štěstí. Takže co bylo věcí smrti, stalo se zároveň nástrojem života.
Toho, jenž na cherubech sídlí, nesou teď pouze ruce ženy. Toho, jehož neobsáhne
celý svět, drží v náručí sama Maria. Toho, jehož se bojí trůnové a panstva, hýčká dívenka.
Ten, jehož trůn stojí na věky věků, sedí na kolenou Panny. Ten, jehož podnožím je země,
jako chlapec do ní vtiskuje svoje stopy.

Bohoslužby v říjnu 2015.
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu a o Prvním pátku měsíce (2. října 2015) v 17:30 hodin. Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30
minut přede mší sv. nebo dle domluvy. Měsíc říjen je tradičně měsícem sv. růžence.
Nedělní mše sv. o 29. neděli v mezidobí 18. října 2015 je slavena v latinském jazyce.
V úterý 13. října 2015 je svátek bl. Gerarda, zakladatele maltézského řádu; mše sv.
bude v 17:30 hodin.
Při bohoslužbách o Misijní neděli 18. října 2015 proběhne sbírka na misie; v roce
2014 bylo celkem vybráno a zasláno na příslušný účet Papežských misijních děl 1 281
982,29 Kč.
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DEN A HODINA
1. čtvrtek
2. pátek 17:30
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 17:30
14. středa 17:30
15. čtvrtek
16. pátek
17. sobota
18. neděle 10:00
19. pondělí

SLAVENÍ
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Svatých andělů strážných
27. neděle v mezidobí
bl. Petra Pattariniho z Imoly, převora SMOM
sv. Bruna, kněze
Panny Marie Růžencové
sv. Hugona, řeholníka SMOM
sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků;
28. neděle v mezidobí
sv. Radima, biskupa
BL. GERARDA, ZAKLADATELE SMOM
sv. Kalista I., papeže a mučedníka
sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
sv. Hedviky, řeholnice; sv. Markéty Marie Alacoque, panny
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa mučedníka
29. neděle v mezidobí (Misijní neděle)
sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků; sv. Pavla od Kříže, kněze

20. úterý
21. středa 17:30 bl. Karla z Domu Rakouského
22. čtvrtek
sv. Jana Pavla II., papeže
pátek
23.
sv. Jana Kapistránského, kněze
24. sobota
sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
neděle
25.
10:00
30. neděle v mezidobí
26. pondělí
27. úterý
28. středa 17:30 SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
29. čtvrtek
30. pátek
31. sobota
sv. Wolfganga, biskupa
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památka
památka
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„Cantate Domino canticum novum“ – koncert duchovní hudby
Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 zvou na 8. koncert duchovní hudby v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně v úterý 20. října 2015 v 17:00 hodin. Program: Barbara STROZZI, Girolamo
FRESCOBALDI, Tarquinio MERULA, Diego ORTIZ, Giovanni Felice SANCES, Francesco CAVALLI,
Gabriello PULITI. Účinkuje: Isabella SHAW – mezzosoprán, Jakub MICHL – viola da gamba,
Jiřina DVOŘÁKOVÁ – varhanní pozitiv. Vstup na koncert je volný.
SUVERÉNNÍ ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
fr. Filip M. SUCHÁN, OPRÆM
České Velkopřevorství
rektor kostela
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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