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Konventuální kostel 

Panny Marie  

Pod řetězem  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee  

ČERVEN L.P. 2016 

Bohoslužby.  

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

pátku měsíce (3. června 2016) v 17:30 hodin. Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 minut 

přede mší sv. nebo dle domluvy.  

V pátek 3. června 2016 o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova bude slavena mše 

sv. v 17:30 hodin, po mši sv. bude obvyklá pobožnost. 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele: mši sv. o vigilii slavnosti ve čtvrtek 23. června 

2016 v 16:00 hodin bude slavit pan kardinál Dominik DUKA, OP, arcibiskup pražský. V den 

slavnosti, tj. v pátek 24. června 2016, bude mše sv. v 17:30 hodin. 

V neděli 26. června 2016 (13. neděle v mezidobí) bude Svatopetrská sbírka na bo-

hoslovce. V loňském roce bylo vybráno 606 058,- Kč a prostředky byly použity na stravné 

bohoslovců (včetně stravy a ubytování při seminářích jáhnů), byl poskytnut příspěvek Nadaci 

Arcibiskupského semináře v Praze, teologickému konviktu v Olomouci a příspěvek bohoslov-

cům. 

O slavnosti sv. Petra a Pavla, Apoštolů, ve středu 29. června 2016 v našem kostele 

mše sv. slavena nebude; jsme zváni na poutní mši sv. v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehra-

dě ve večerních hodinách (hodina bude upřesněna). 

 

Den a hodina Slavení poznámka 

1. středa 17:30 sv. Justina, mučedníka památka 

2. čtvrtek  sv. Marcelina a Petra  

3. pátek 17:30 NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŢÍŠOVA slavnost 

4. sobota  Neposkvrněného Srdce Panny Marie památka 

5. neděle 10:00 10. neděle v mezidobí  

6. pondělí  sv. Norberta, biskupa  

7. úterý    

8. středa 17:30   

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

10. pátek 17:30 Noc kostelů  

11. sobota  sv. Barnabáše, apoštola památka 

12. neděle 10:00 11. neděle v mezidobí  

13. pondělí  sv. Antonína Paduánského, kněze a učitele církve památka 

14. úterý    

15. středa 17:30 sv. Víta, mučedníka  

16. čtvrtek    

17. pátek    

18. sobota    

19. neděle 10:00 12. neděle v mezidobí  
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20. pondělí    

21. úterý  sv. Aloise Gonzagy, řeholníka památka 

22. středa 17:30 sv. Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků  

23. čtvrtek 16:00 Vigilie Narození sv. Jana Křtitele 
slavnost 

24. pátek 17:30 NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

25. sobota    

26. neděle 10:00 13. neděle v mezidobí  

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

28. úterý  sv. Ireneje, biskupa a mučedníka památka 

29. středa  SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ slavnost 

30. čtvrtek  Svatých prvomučedníků římských  

Změna času bohoslužeb. 

Po domluvě v rámci Svatotomášské farnosti na Malé Straně se v našem kostele Panny 

Marie od 1. září 2016 mění doba mše sv. během týdne: místo mše sv. ve středu bude v na-

šem kostele Panny Marie Pod řetězem mše sv. v úterý v 17:30 hodin. 

Mše sv. v neděli zůstává v nezměněném čase, tj. v 10:00 hodin. Rovněž tak o Prvním 

pátku a o pátcích postní doby mše sv. budou slouženy v 17:30 hodin. 

 „Te Deum Laudamus“ – 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 6. koncert cyklu koncertů du-

chovní hudby „Te Deum laudamus – Tebe, Bože, chválíme“ v zahradě Maltézského paláce (v 

případě nepříznivého počasí v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 

1 – Malé Straně)  v úterý 14. června 2016 v 18:00 hodin.  

Účinkuje: Tomášské dechové kvinteto a hosté. Program: Denes AGAY (1912 – 2007): Five 

easy dances; Marc LAVRY (1903 – 1967): Suita pro dechové kvinteto; Antonín DVOŘÁK (1841 – 

1904): Dechová serenáda d-moll op. 44. Vstup volný. 

Ze života Svatotomášské farnosti. 

13. Farní slavnosti kostela sv. Tomáše. proběhnou v Parku Kampa v sobotu 4. června 

2016 od 11:00 do 19:00 hodin. 

Pozvánka na Dětský den pod Petřínem 2016 

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v 

Praze a sestry boromejky Vás srdečně zvou v sobotu 4. června na 

tradiční zábavné odpoledne (nejen) pro děti. 

Zahájení je ve 14.00, ukončení přibližně v 17.00. 

V průběhu odpoledne se můžete těšit na loutkové představení 

"Golem" v podání studia DAMÚZA, ukázku jízdní policie, program 

Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy, oblíbeného klauna, 

balónky, dětské soutěže a chybět nebude samozřejmě malování na 

obličej s tetováním. Městští policisté přivezou skákací hrad, policejní 

motorku, speciální vozidlo bombardier a HZS hlavního města Prahy 

a Dobrovolní hasiči Prahy 1 moderní techniku. Těšit se můžete také na Skauty a skautky Vpřed. 

http://damuza.cz/repertoar/pohadky/golem.html


 
 
 

 pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta 
 

3 

Pro všechny děti je zajištěno občerstvení od sponzorů a samozřejmě i z kuchyně S. M. Sta-

nislavy: koláče, oplatky, zmrzlina, cukrovinky, nápoje i oblíbené špekáčky. Proběhne také tombola 

se zajímavými cenami. 

Přejme nám slunečné počasí, ale akce proběhne i v dešti! Těší se na Vás Vaše nemocnice a 

sestry boromejky!  
Akce se koná za finanční podpory Městské části Prahy 1; Dětský den pod Petřínem 2015 podporují také: Kon-

gregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy, Městská policie 

hl. města Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy, Dobrovolní hasiči Prahy 1, Skautky a skauti Vpřed, Mladá 

fronta a.s., KDU-ČSL, Alimpex, Asturka Backaldrin a další. Všem partnerům a sponzorům tímto děkujeme! 

Noc kostelů 

Letošní Noc kostelů se bude konat v pátek 10. června 2016. 

Mottem letošní Noci kostelů je verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne 

otevřené, NOC tam uţ nebude.“ 

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 900 kostelů a modlite-

ben. Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před dvanácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 pro-

běhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice 

a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc 

kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku a o rok později také v 

Estonsku. V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1400 kostelů, 

ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky téměř 8 000 programů. O mimořádném zájmu ve-

řejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných 

během večera a noci. 

Pokud bystě chtěli jakkoli vypomoci při organizaci či zajištění průběhu, neváhejte a přihlas-

te se v sakristii kostela nebo e-mailem či telefonem fr. Filipovi, rektorovi kostela. 

Pouť seniorů a nemocných v rámci Roku milosrdenství  
P. Ing. Mgr. Michal NĚMEČEK, ředitel Pastoračního střediska AP (ACAP 4/2016/9) 

 

Zveme všechny duchovní správce a jejich farnosti či společenství, aby přišli 18. června 

2016 do praţské katedrály se svými nemocnými a také seniory. Pouť začne v 10 hodin, hlavním 

celebrantem bude kardinál Dominik DUKA. Při mši svaté se budeme modlit zvláště za nemocné, 

staré a ty, kdo se o ně starají. V rámci pouti bude otevřena Svatá brána. Protože akce vyžaduje peč-

livější přípravu, prosíme o přihlášení počtu lidí na webové stránce http://www.apha.cz/pout-

senioru-a-nemocnych-v-ramci-roku-milosrdenstvi nebo v sakristii kostela. 

Sjednocení v rozdílech je Ježíšova cesta  

  
Homilie papeže Františka o slavnosti Seslání Ducha Svatého,bazilika sv. Petra, Řím 29. června 2013 

Přeložil P. Milan GLASER, Česká sekce RV 

 

Páni kardinálové, Vaše Eminence metropolito Ioannisi, drazí bratři v biskupské službě, drazí 

bratři a sestry,  

slavíme svaté apoštoly Petra a Pavla, hlavní patrony římské církve. Slavnost je o to radost-

nější, že jsou zde přítomni biskupové z celého světa. Je to velké bohatství, které nám v jistém smys-

lu umožňuje znovu prožít událost Letnic. Církev totiž dnes stejně jako tehdy mluví mnoha jazyky a 

chce sjednotit národy do jediné rodiny. 

Ze srdce a s vděčností zdravím delegaci konstantinopolského patriarchátu, vedenou metro-

politou Ioannisem. Děkuji ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I. za toto opětované bratrské 

gesto. Zdravím velvyslance a veřejné představitele. Děkuji pak sboru z lipského kostela sv. Tomáše 

http://www.zzshmp.cz/
http://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx
http://hasicipraha1.cz/
http://www.pesaci.skaut-ssv.cz/
mailto:ceco@vatiradio.va
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(Thomanerchor), kde působil Johann Sebastian Bach, za doprovod dnešní liturgie, což také přispívá 

k ekumenickému rozměru dnešní slavnosti. 

Tři myšlenky týkající se petrovské služby plynou ze slovesa „utvrzovat“. V čem má římský 

biskup utvrzovat? 

1. Především má utvrzovat ve víře. Evangelium podává Petrovo vyznání: „Ty jsi Mesiáš, 

Syn živého Boha“ (Mt 16,16), vyznání, které se nerodí z něho, ale z nebeského Otce. A kvůli tomu-

to vyznání Ježíš praví: „Ty jsi Petr – skála – a na té skále zbuduji svou církev“ (Mt 16,18). Petrova 

role, církevní služba má svůj základ ve vyznání víry v Ježíše, Syna živého Boha, a je umožněna 

milostí darovanou shůry. V druhé části dnešního evangelia vidíme nebezpečí světského smýšlení. 

Když Ježíš mluví o své smrti a zmrtvýchvstání, o Boží cestě, která nekoresponduje s lidskou cestou 

moci, hlásí se u Petra o slovo tělo a krev: „vzal si Pána stranou a začal mu to rozmlouvat... to se ti 

nikdy nestane“ (Mt 16,22). A Ježíš pronáší tvrdá slova: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mne“ 

(Mt 16,23). Jestliže necháme převládnout svoje myšlenky, svoje city, logiku lidské moci a nene-

cháme se poučit a vést vírou, Bohem, staneme se kamenem úrazu. Víra v Krista je světlem křesťan-

ského i našeho služebného života v církvi! 

2. Utvrzovat v lásce. V druhém čtení jsme slyšeli dojemná slova sv. Pavla: „Dobrý boj jsem 

bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval“ (2 Tim 4,7). O jaký boj tady jde? Nikoli o boj 

lidskými zbraněmi, jimiž, bohužel, svět stále krvácí; ale o boj mučednictví. Svatý Pavel má jedinou 

zbraň: Kristovo poselství a celoživotní oddanost Kristu a bližním. A právě tím, že se nasadil v první 

osobě, nechal se strávit pro evangelium a aniž by se šetřil, učinil se všem vším, stal se věrohodným 

a budoval církev. Římský biskup je povolán žít a utvrzovat v této lásce ke Kristu a ke všem - bez 

rozdílu, omezení a bariér. A nejenom římský biskup. Vy všichni, noví arcibiskupové a biskupové, 

máte stejné poslání: nechat se strávit pro evangelium, stát se všem vším, nešetřit sebe, vyjít ze sebe 

a sloužit svatému lidu věrnému Bohu. 

3. Utvrzovat v jednotě. Tady se zastavím u gesta, které jsme vykonali. Pallium je symbolem 

společenství s Petrovým nástupcem, „trvalým a viditelným principem a základem jednoty víry a 

společenství“ (Lumen gentium, 18). Vaše zdejší přítomnost, drazí spolubratři, je znamením, že spo-

lečenství církve neznamená uniformitu. Druhý vatikánský koncil říká ve vztahu k hierarchické 

struktuře církve, že ji Pán „ustavil jako sbor nebo stálou skupinu, které dal do čela Petra, vyvolené-

ho z biskupů“ (Lumen gentium, 19). Utvrzovat v jednotě, biskupský synod v harmonii s primátem. 

Touto cestou biskupské kolegiality musíme jít a harmonicky růst se službou primátu. Koncil pak 

dále říká: „tento sbor je složen z mnoha jedinců a vyjadřuje rozmanitost a všeobecnost Božího lidu“ 

(ibid., 22). Rozmanitost, která je velkým bohatstvím, se v církvi zakládá vždycky na harmonii jed-

noty jako obrovská mozaika, kde všechny kamínky dohromady tvoří jediný velkolepý Boží plán. 

Musí to vést vždycky k překonávání každého konfliktu, který zraňuje tělo církve. Jednotní v rozdí-

lech. Neexistuje jiná katolická cesta sjednocení. Toto je katolický duch, křesťanský duch: sjednotit 

se v rozdílech. Toto je Ježíšova cesta! Je-li pallium znamením společenství s římským biskupem, se 

všeobecnou církví, s biskupským synodem, pak je pro každého z vás také závazkem být nástroji 

tohoto společenství. 

Vyznávat Pána a nechávat se poučit Bohem, strávit se láskou ke Kristu a Jeho evangeliu, být 

služebníky jednoty. Toto jsou, drazí spolubratři v biskupské službě, insignie, které svatí apoštolové 

Petr a Pavel každému z nás svěřují, aby byly každým křesťanem prožívány. Svatá Matka Boží kéž 

nás neustále vede a provází svojí přímluvou: Královno apoštolů, oroduj za nás! Amen. 

 

 
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 

 


