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kostel 

Panny Marie 
Pod řetězem  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee……  

ČERVEN L.P. 2015 

Bohoslužby v červnu 2015. 

Pravidelné bohosluţby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu  a o Prvním pátku 

měsíce (5. června 2015) v 17:30 hodin. Příleţitost ke svátosti smíření je vţdy 30 minut přede mší 

sv. nebo dle domluvy. 

Nedělní mše sv. o 12. neděli v mezidobí 21. června 2015 je slavena v latinském jazyce.  

O slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 4. června 2015 v 17:00 hodin jsme zváni na mši 

sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou bude sloužit pan kardinál, a eucharistický 

průvod. Procesí půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupské-

ho paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude za-

končen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.  

V neděli 7. června 2015 (10. neděle v mezidobí) v našem kostele mše sv. sloužena nebude, 

neboť jsme zváni účastnit se mše sv. ve farním kostele sv. Tomáše (Josefská ul.) v 9:30 hodin i ná-

sledného eucharistického procesí, které bude mít jedno zastavení i v našem kostele. 

V pátek 12. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova; mše sv. bude slavena v 17:30 

hodin, po ní bude výstav Nejsvětější Svátosti a poboţnost s poţehnáním. 

Ve středu 24. června 2015 je slavnost Narození sv. Jana Křtitele – mši sv. bude v 16:00 

hodin slouţit arcibiskup praţský kardinál Dominik Duka OP. 

Z rozhodnutí biskupů při nedělních bohosluţbách dne 7. června 2015 (10. neděle 

v mezidobí) bude sbírka na Národní eucharistický kongres.  

Při bohosluţbách v neděli 28. června 2015 (13. neděle v mezidobí) proběhne Svatopetrská 

sbírka na bohoslovce. V loňském roce bylo vybráno 528 440,- Kč a prostředky byly pouţity na 

stravné bohoslovců. Dále byl poskytnut příspěvek Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze a teo-

logickému konviktu Olomouc. 

 

DEN A HODINA SLAVENÍ POZNÁMKA 

1. pondělí  sv. Justin, mučedníka památka 

2. úterý  sv. Marcelina a Petra, mučedníků  

3. středa 17:30 sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků  

4. čtvrtek  TĚLA A KRVE PÁNĚ slavnost 

5. pátek 17:30 sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 1. pátek 

6. sobota  sv. Norberta, biskupa  

7. neděle 10:00 10. neděle v mezidobí  

8. pondělí    

9. úterý  sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve  

10. středa 17:30   

11. čtvrtek  sv. Barnabáše, apoštola památka 

12. pátek 17:30 NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŢÍŠOVA slavnost 

13. sobota  Neposkvrněného Srdce Panny Marie památka 

14. neděle 10:00 11. neděle v mezidobí  

15. pondělí  sv. Víta, mučedníka  

16. úterý    
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17. středa 17:30   

18. čtvrtek    

19. pátek  bl. Gerlanda d'Alemanna, rytíře SMOM památka 

20. sobota    

21. neděle 10:00 12. neděle v mezidobí latinsky 

22. pondělí  sv. Pavlína Nolánského, biskupa  

23. úterý    

24. středa 16:00 NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE slavnost 

25. čtvrtek    

26. pátek    

27. sobota  sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve  

28. neděle 10:00 13. neděle v mezidobí  

29. pondělí  SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ slavnost 

30. úterý  Svatých prvomučedníků římských  

 

„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 podpory Městské části Praha 1 zvou v úterý 16. června 2015 v 18:00 hodin do 

zahrady Velkopřevorského paláce (při nepříznivém počasí do kostela Panny Marie Pod řetězem) v 

Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně na šestý koncert cyklu Varhanních nešpor maltézských 

rytířů. Účinkuje Afflatus Quintet. Vstup na koncert je volný. 

Dny víry – Městské misie v Praze. 

Co jsou Dny víry? 
„Dny víry“ je týdenní evangelizační akce připravovaná na začátek června 2015 v Praze. 

Uskuteční se v termínu 30. května - 6. června 2015 na území celého hlavního města. 

Cílem akce je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit ţivot místní církve, zpro-

středkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program. 

Kdo je připravuje? 
Na přípravě Dnů se podílí řada komunit, řeholí, evangelizačních skupin i jednotlivců. Orga-

nizačně je zastřešuje Pastorační středisko Arcibiskupství Praţského. Do přípravy se zapojují i praţ-

ské farnosti a sbory. Účast slíbila i řada skupin ze zahraničí. 

Co se bude během Dnů v Praze dít? 
 Akce naváţe na zavedenou Noc kostelů, která bude příleţitostí pro seznámení širší veřej-

nosti s programem Dnů víry. 

Chceme Praţanům nabídnout pestrý program, který představí církev v její rozmanitosti po-

mocí duchovního slova, kulturních pořadů, přednášek, ... 

V několika lokalitách na okrajích města, především na velkých sídlištích, bude probíhat lo-

kální program většího rozsahu, postavený na zkušenostech z menších měst. Program vznikne 

ve spolupráci místního společenství s některou z evangelizačních skupin. Během akce budou půso-

bit na frekventovaných místech pohyblivé skupiny („létající týmy“) s programem (hudba, pantomi-

ma, atd., součástí bude svědectví). Na zvláště frekventovaných místech, především v širším centru, 

budou pevné „informační posty," většinou v podobě otevřeného stanu se sluţbou a „výstavou“ – 

fotografie z misií, seznámení s nějakou zajímavou oblastí ţivota církve apod., připravujeme i zcela 

odlišné podoby „postů.“ V centru města bude na několika místech centrální program. Předpokládá-

me vyuţití především klášterů s vhodnou pozicí (klášter františkánů, dominikánů, augustiniánů). 

Místa budou mít odlišné zaměření: záţitkový program, intelektuální program, adorace otevřená 

příchozím, a další. Týden vyvrcholí kulturním programem (koncertem) na  Staroměstském náměstí 
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za účastni skupiny Hradišťan. Součástí akce bude tichý noční "Průvod světla" městem, vrcholící 

v některém z velkých kostelů. Průvod naváţe na závěr koncertu na náměstí. 

Co mohou pro Dny víry udělat praţští křesťané? 
Praţští křesťané se mohou zapojit mnoha způsoby. Je moţné připojit se k některé ze stávají-

cích skupin, nebo se přihlásit přímo organizačnímu týmu. Je také moţné iniciovat vlastní program 

ve farnosti. 

Existuje ale i řada moţností, jak Dnům víry pomoci nepřímo. Například přispět k tomu, aby 

program dnů byl propagován během Noci kostelů. Nebo, a to je ještě důleţitější, pozvat na program 

dnů víry lidi kolem sebe, přítele, sousedy … Nic nemůţe nahradit osobní kontakt. 

To ale nebude moţné, pokud sami Dny víry nepřijmeme. Akce bude mít mnoho podob, ně-

které nám třeba nemusí být nijak blízké. Ale Duch Svatý zná tolik cest, kterými nás vede. Dnům 

pomůţeme i tak, ţe je zkrátka podpoříme svým postojem. 

Nesmíme zapomínat na modlitbu, ať uţ osobní, nebo společnou. Během přípravy se objeví 

řada způsobů, jak se společně modlit. 

Ani Dny víry nejsou zadarmo. Významnou pomocí můţe být i finanční příspěvek. 

Více na http://dnyviry.evangelizace.cz/ . 

 

Během Dnů víry bude náš kostel ve středu 3. června a v pátek 5. června 2015 vţdy od 14:00 

hodin otevřen k tiché osobní modlitbě a případnému osobnímu setkání. Poté bude vţdy v 17:30 ho-

din následovat mše sv. Chcete-li přispět svou pomocí a být přítomni v této době v kostele k modlit-

bě i k případnému rozhovoru s návštěvníky, kontaktujte laskavě rektora kostela fr. Filipa. 

Žít zkušenost víry, znamená nechat se živit Pánem  
Homilie papeže Františka v den slavnosti Těla a Krve Páně 19. června 2015, bazilika. sv. Jana na Lateránu 

přeložil P. Milan GLASER, www.radiovaticana.cz 

 

„Hospodin, tvůj Bůh…tě nasytil manou, kterou jsi neznal“ (Dt 8,2). 

Tato Mojţíšova slova se vztahují k dějinám Izraele, jehoţ Bůh vyvedl z Egypta, z domu ot-

roctví, a po čtyřicet let vedl pouští do zaslíbené země. Kdyţ se v této zemi vyvolený lid usadil, do-

sáhl jisté autonomie a určitého blahobytu, byl vystaven riziku zapomnění na smutnou minulost pře-

konanou Boţím zásahem a Jeho nekonečnou dobrotou. Proto Písmo nabádá, aby si připomínal ce-

lou tuto cestu pouští za hladu a útrap. Mojţíš vybízí k návratu k podstatnému, ke zkušenosti napros-

té závislosti na Bohu, který měl jejich ţivot ve svých rukou, aby člověk pochopil, ţe „neţije pouze 

chlebem, ale ţe můţe ţít vším, co vychází z Hospodinových úst“ (Dt 8,3). 

Kromě fyzického hladu zakouší člověk jiný hlad, který nemůţe být zasycen běţným pokr-

mem. Je to hlad po ţivotě, po lásce a věčnosti. A znamení many – stejně jako celá zkušenost exodu 

– v sobě obsahovala také tuto dimenzi. Byl to předobraz pokrmu, který uspokojí tento vnitřní hlad, 

který v člověku je. Tento pokrm nám dává Jeţíš, ba dokonce On sám je ţivým chlebem, který dává 

ţivot světu (srov. Jan 6,51). Jeho Tělo je skutečný pokrm pod způsobou chleba; Jeho Krev je sku-

tečný nápoj pod způsobou vína. Není to prostý pokrm pro nasycení našich těl, jako mana. Kristovo 

Tělo je chlebem posledních časů. Je schopno dávat ţivot, věčný ţivot, protoţe podstatou tohoto 

chleba je Láska. 

Eucharistie komunikuje Pánovu lásku k nám. Je to láska tak obrovská, ţe nás ţiví sama Se-

bou; láska, jeţ obdarovává a je pokaţdé k dispozici hladovějícímu člověku, jenţ potřebuje obnovit 

svoje síly. Ţít zkušenost víry, znamená nechat se ţivit Pánem a stavět svůj ţivot nikoli na materiál-

ních dobrech, nýbrţ na nepomíjivých skutečnostech: darech Boţích, Jeho Slovu a Jeho Těle. 

Podíváme-li se kolem sebe, zjistíme, ţe se nabízejí mnohé pokrmy, které nepřicházejí od 

Pána a které zdánlivě zasytí více. Někteří se sytí penězi, jiní úspěchem a samolibostí, jiní mocí a 

pýchou. Avšak pokrmem, který nás opravdu ţiví a nasytí, je ten, který nám dává Pán! Pokrm, který 

nám nabízí Pán, se od ostatních liší a moţná nám nepřipadá tak chutný jako poţivatiny, které nabízí 

tento svět. Sníme tedy o jiných jídlech jako ţidé na poušti, kterým se stýskalo po masu a cibuli, 
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které měli v Egyptě, přičemţ ale zapomínali, ţe tyto pokrmy poţívali ze stolu otroků. Ve chvíli ta-

kovýchto pokušení sice měli paměť, ale byla to nemocná paměť, vybíravá paměť. Otrocká paměť. 

Kaţdý z nás se dnes můţe zeptat: a já? Kde chci jíst? U kterého stolu chci jíst? U Pánova 

stolu? Anebo sním o tom, ţe budu jíst chutné pokrmy, ale v otroctví? Jaká je moje paměť? Ta, která 

hledí k Pánu, který mne zachraňuje, nebo k česneku a cibuli v otroctví? Jakou pamětí ţivím svou 

duši? 

Otec nám říká: „Ţivil jsem tě manou, kterou jsi neznal“. Obnovme tuto paměť a učme se 

rozpoznávat falešný chléb, který zavádí a rozkládá, protoţe je plodem egoismu, soběstačnosti a hří-

chu. 

Za chvíli půjdeme v procesí za Jeţíšem skutečně přítomným v eucharistii. Hostie je naše 

mana, kterou nám Pán dává Sebe samého. Obraťme se k Němu s důvěrou: Jeţíši, braň nás před po-

kušeními světského pokrmu, který z nás činí otroky, onoho otráveného pokrmu; očisti naši paměť, 

aby nebyla vězněna egoistickou a světskou vybíravostí, nýbrţ aby byla ţivou pamětí Tvé přítom-

nosti v dějinách Tvého lidu, pamětí, která se stává památkou Tvého vykupitelského gesta lásky. 

Amen 

Jan vydal svědectví pravdě bez kompromisů   

papež Benedikt XVI. před modlitbou Anděl Páně, Řím 24. června 2007. 
přeloţil P. Josef KOLÁČEK SJ, Česká sekce RV www.radiovaticana.cz 

 

Drazí bratři a sestry, dnes, 24. června, nás liturgie vybízí slavit slavnost Narození sv. Jana 

Křtitele, jehoţ celý ţivot byl zaměřen na Krista, jako ţivot Jeho matky Marie. Jan Křtitel byl před-

chůdce, „hlas“ vyslaný, aby hlásal vtělené Slovo. Připomínat si jeho narození proto také znamená 

ve skutečnosti slavit Krista, naplnění příslibů všech proroků, z nichţ byl Jan Křtitel největší, a byl 

povolán, aby „připravil cestu“ před příchodem Mesiáše (srov. Mt 11, 9-10). 

Všechna evangelia začínají vyprávění o veřejném ţivotě Jeţíše líčením jeho křtu v řece Jor-

dánu, který mu uděloval Jan. Sv. Lukáš rámuje vstup Křtitele na scénu slavnostním historickým 

rámcem. Také moje kniha „Jeţíš z Nazareta“ začíná Jeţíšovým křtem v Jordánu, událostí, která 

měla nesmírný ohlas ve své době. Z Jeruzaléma a ze všech koutů Judeje lidé přicházeli, aby naslou-

chali kázáním Jana Křtitele a aby se dali pokřtít v řece, kdyţ předtím vyznali své hříchy (srov. Mk 

1, 5). Pověst proroka, který křtí, rostla takovou měrou, ţe se mnozí ptali, zda není Mesiášem On. 

Avšak on „ zdůrazňuje evangelista „ to rozhodně popřel: „Já nejsem Mesiáš“ (Jan 1, 20). Nicměné 

zůstává prvním Jeţíšovým „svědkem“, neboť dostal z nebe pokyn: „Na koho uvidíš sestupovat Du-

cha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým“ (Jan 1, 33). A právě to se stalo, kdyţ 

Jeţíš přijal křest a vystoupil z vody: Jan viděl, jak se na něho snáší Duch v podobě holubice. A prá-

vě tehdy „poznal“ plnou skutečnost Jeţíše z Nazareta a začal svou činnost, aby ho dal „poznat Izra-

eli“ (Jan 1, 31), označil ho za Boţího Syna a Vykupitele člověka: „Hle, beránek Boţí, který snímá 

hříchy světa“(Jan 1, 29). 

Jan, pravý a ryzí prorok, vydal svědectví pravdě bez jakýkoliv kompromisů. Pranýřoval po-

rušování Boţích přikázání, i kdyţ se ho dopouštěli mocní tohoto světa. Tak také kdyţ obvinil Hero-

da a Herodiadu z cizoloţství, zaplatil za to ţivotem, a zpečetil mučednickou smrtí svou sluţbu Kris-

tu, který je ztělesněná pravda. Vzývejme jeho přímluvu spolu s přímluvou nejsvětější Panny Marie, 

aby církev i dnes dokázala být stále věrná Kristu a s odvahou vydávat svědectví jeho pravdě a jeho 

lásce ke všem. 

 
SUVERÉNNÍ ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ  

České Velkopřevorství 

telefon: 257 530 824  

e-mail: gpb@smom.cz  

fr. Filip M. SUCHÁN, OPRÆM 

rektor kostela 

telefon: 731 402 597  

e-mail: pmariapodretezem@seznam.cz 

http://www.maltezskyrad.cz 

 

mailto:ceco@vatiradio.va
http://www.radiovaticana.cz/

