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kostel 
Panny Marie 

Pod řetězem  
 

oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee……  

ČERVENEC - SRPEN L.P. 2013 

Prázdniny  
 (Pereira, Myšlenky a modlitby, s.73-82) 

 
Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - 

slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. 
Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvo-

ření. Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. 
Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim do-

vedl naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, ne-
boť mám čas. 

Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou 
tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou. 

Bohoslužby. 
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu, o 

Prvním pátku (5. července a 2. srpna 2013) v 17:30 hodin. Mše sv. 3. neděli 
v měsíci (21. července a 18. srpna 2013) je slavena latinsky. 

O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (pátek 5. července 2013) bude mše sv. 
slavena v 17:30 hodin; po ní bude obvyklá pobožnost na První pátek měsíce. 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) v našem kostele osla-
víme již v předvečer, tj. ve středu 14. srpna 2013, v 17:30 hodin mší sv. z vigilie 
slavnosti. 

29. srpna 2013 (čtvrtek) je svátek Umučení sv. Jana Křtitele, mše sv. 
bude v 17:30 hodin. 

 
Předchůdce Kristův narozením i smrtí 

sv. Beda Ctihodný, Homilie 23: CCL 122, 354.356-357 
 
 Svatý Předchůdce narození, kázání i smrti Páně ukázal při svém zápase 

sílu hodnou toho, aby na něj hledělo nebe. Platí o něm, co říká Písmo: I když se 
lidem zdálo, že je trestán, jeho naděje byla plná nesmrtelnosti. Právem slavíme 
den, který je pro nás posvěcen Janovým utrpením, ozdoben zářícím purpurem 
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jeho krve. Právem uctíváme s duchovní radostí Janovu památku, neboť on své 
svědectví, které vydal Pánu, zpečetil mučednickou smrtí.  

Nelze pochybovat, že svatý Jan trpěl ve vězení a v okovech pro našeho 
Vykupitele. Jemu předem vydával svědectví a za něj položil také svůj život. 
Pronásledovatel sice od něho nežádal zapření Krista, ale zamlčení pravdy; to 
však znamená, že zemřel kvůli Kristu. Vždyť přece Kristus říká: Já jsem pravda. 
A proto zajisté prolil svou krev kvůli Kristu, když ji prolil kvůli pravdě. A jako 
svým narozením, kázáním a tím, že křtil, vydával Jan předem svědectví tomu, 
který se měl narodit, kázat a křtít, tak i svým utrpením Jan o něm předem nazna-
čil, že má také trpět.  

Takový a tak veliký muž uzavřel 
tedy svůj pozemský život, po dlouhém 
utrpení v okovech, prolitím krve. Toho, 
který hlásal svobodu nebeského pokoje, 
spoutali bezbožníci do okovů. Do tem-
ného vězení byl uvržen ten, který při-
šel, aby vydal svědectví o světle, a o 
němž samo světlo, jímž je Kristus, vy-
dalo svědectví, že byl lampou hořící a 
zářící. A svou vlastní krví byl pokřtěn 
ten, jemuž bylo dáno pokřtít Vykupitele 
světa, uslyšet hlas Otcův, který se ozval 
Kristu z nebe, a uvidět milost Ducha 
svatého sestupujícího na něj. Ale tako-
vým lidem, jako byl on, nebylo těžké, 
naopak, bylo to pro ně lehké a žádoucí 
trpět časná muka pro pravdu; neboť on 
věděl, že to bude odměněno věčnými 
radostmi.  

Mučedníci si přáli přijmout smrt, 
která tak jako tak nevyhnutelně hrozila, pro vyznání Kristova jména s palmou 
věčného života. Správně říká apoštol: Vám se přece dostalo té milosti, že smíte 
v Krista nejen věřit, ale také pro něj trpět. Považuje to za Kristův dar, že vyvo-
lení mohou pro něj trpět, a rovněž říká: Utrpení tohoto času se nedají srovnat s 
budoucí slávou, která se zjeví na nás. 

 
 

 Suverénní řád Maltézských 
rytí řů 

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 
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Červenec 2013 
 

Den a hodina Slavení poznámka 
1. pondělí  sv. Nikázia, rytíře a mučedníka SMOM památka 

2. úterý    

3. středa 17:30 SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA SVÁTEK 
4. čtvrtek  sv. Prokopa, opata památka 

5. pátek 17:30 SV. CYRILA , MNICHA , A METODĚJE, BISKUPA, 
PATRONŮ EVROPY 

slavnost 

6. sobota  sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice  

7. neděle 10:00 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

8. pondělí    

9. úterý  bl. Adriána Fortescue, rytíře a mučedníka 
SMOM 

památka 

10. středa 17:30   

11. čtvrtek  SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY SVÁTEK 
12. pátek  bl. Davida Gonsona, rytíře a mučedníka SMOM památka 

13. sobota  sv. Jindřicha  

14. neděle 10:00 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

15. pondělí  sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve památka 

16. úterý  Panny Marie Karmelské  

17. středa 17:30 bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží  

18. čtvrtek    

19. pátek    

20. sobota  sv. Apolináře, biskupa a mučedníka  

21. neděle 10:00 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  latinsky 

22. pondělí  sv. Marie Magdaleny památka 

23. úterý  SV. BRIGITY ŠVÉDSKÉ,  
ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY 

SVÁTEK 

24. středa 17:30 sv. Šarbela Makhlúfa, kněze   

25. čtvrtek  SV. JAKUBA , APOŠTOLA SVÁTEK 
26. pátek  sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie památka 

27. sobota  sv. Gorazda a druhů  

28. neděle 10:00 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

29. pondělí  sv. Marty památka 

30. úterý  sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve  

31. středa 17:30 sv. Ignáce z Loyoly, kněze památka 
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Srpen 2013 
 

Den a hodina Slavení poznámka 
1. čtvrtek  sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele 

církve 
památka 

2. pátek 17:30 sv. Eusebia z Vercelli, biskupa;   

3. sobota    

4. neděle 10:00 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

5. pondělí  Posvěcení římské baziliky Panny Marie  

6. úterý  PROMĚNĚNÍ PÁNĚ SVÁTEK 

7. středa 17:30 sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků  

8. čtvrtek  sv. Dominika, kněze památka 

9. pátek  SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE,  
PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY 

SVÁTEK 

10. sobota  SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA SVÁTEK 

11. neděle 10:00 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

12. pondělí  sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice  

13. úterý  sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, 
mučedníků 

 

14. středa 17:30 VIGILIE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE   

15. čtvrtek  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  SLAVNOST 

16. pátek  sv. Štěpána Uherského  

17. sobota    

18. neděle 10:00 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  latinsky 

19. pondělí  sv. Jana Eudese, kněze  

20. úterý  sv. Bernarda, opata a učitele církve památka 

21. středa 17:30 sv. Piusa X., papeže památka 

22. čtvrtek  Panny Marie Královny památka 

23. pátek  sv. Růženy z Limy, panny  

24. sobota  SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA SVÁTEK 

25. neděle 10:00 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

26. pondělí    

27. úterý  sv. Moniky  

28. středa 17:30 sv. Augustína, biskupa a učitele církve památka 

29. čtvrtek 17:30 UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE SVÁTEK 

30. pátek  bl. Alfréda Ildefonse Schustera, biskupa památka 

31. sobota    

 


