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kostel 

Panny Marie 
Pod řetězem  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee……  

LEDEN L.P. 2015 

 

Duší ekumenického hnutí je modlitba 
emeritní papež Benedikt XVI., generální audience, nám. sv. Petra v Římě 18. ledna 2006 

přeložil: Přeložil P. Josef KOLÁČEK , www.radiovaticana.cz  

 

Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od 

mého nebeského Otce (Mt 18, 19). Tento Ježíšův slavnostní příslib daný jeho učedníkům je vyjád-

řen i v naší modlitbě. Dnes začíná už tradiční „Týden modliteb za jednotu křesťanů“, důležité se-

tkání vybízející nás k tomu, abychom uvažovali o bolestně vnímaném rozdělení křesťanského spo-

lečenství a společně prosili Ježíše, „aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil“ (Jan 17, 21). Dnes o to 

zde žádáme také my společně s miliony lidí na celém světě. Vždyť modlitba „za jednotu všech“ 

zahrnuje v různých formách, dobách a různých způsobech katolíky, pravoslavné i protestanty, spo-

jené vírou v Ježíše Krista, jediného Pána a Spasitele. 

Modlitba za jednotu je součástí onoho ústředního jádra, které 2. Vatikánský koncil nazývá 

„duší celého ekumenického hnutí“ (Unitatis redintegratio, 8), jádra, jež zahrnuje právě veřejné i 

soukromé modlitby, obrácení srdce a svatost života. Tato vize nás znovu směruje k ohnisku ekume-

nického problému, jímž je poslušnost evangeliu konáním Boží vůle, s Jeho nezbytnou a účinnou 

pomocí. Koncil na to výslovně poukázal věřícím, když prohlásil: „Čím těsněji budou spojeni s Ot-

cem, Slovem a Duchem svatým, tím hlouběji a snadněji budou schopni rozvíjet vzájemné bratrství“ 

(UR 7). 

Principy, které navzdory trvajícímu rozdělení nadále spojují křesťany, umožňují vysílat k 

Bohu společnou modlitbu. Toto spojení v Kristu je oporou celého ekumenického hnutí a stanovuje 

samotný cíl úsilí o jednotu všech křesťanů v Boží církvi. Tím se ekumenické hnutí liší od jakékoliv 

jiné iniciativy o navázání dialogu a vztahů s jinými náboženstvími a ideologiemi. Také v tomto 

směru se dekret o ekumenismu 2. Vatikánského koncilu vyjádřil zřetelně: „Tohoto hnutí za jednotu, 

které se nazývá ekumenickým, se účastní ti, jež vzývají trojjediného Boha a vyznávají Ježíše jako 

Pána a Spasitele“ (ibid., 1). Společné modlitby, konající se po celém světě zvláště v této době, nebo 

kolem slavnosti Seslání Ducha svatého, vyjadřují vůli společně se zasazovat o obnovení jednotného 

společenství mezi všemi křesťany. Tyto společné modlitby „jsou jistě účinným prostředkem k vy-

prošení milosti jednoty“ (ibid., 8). Tímto tvrzením 2. Vatikánský koncil vykládá v podstatě to, co 

říká Ježíš svým učedníkům, když je ujišťuje, že shodnou-li se dva na zemi, aby o něco prosili Otce 

v nebesích, on jim to udělí, protože kde jsou dva nebo tři shromážděni v jeho jménu, on je uprostřed 

nich. Po vzkříšení je znovu ubezpečuje, že „bude s nimi po všechny dny až do skonání světa“ (Mt 

28, 20). Ježíšova přítomnost ve společenství učedníků i v jejich samotné modlitbě je tím, co zaru-

čuje její účinnost. Stačí k tomu, aby nám bylo slíbeno: „Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno i 

na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi“ (Mt 18, 18). 

Avšak neomezujme se jen na naléhavou prosbu. Můžeme také děkovat Pánu za nový stav, 

kterého bylo s námahou dosaženo v oblasti ekumenických vztahů mezi křesťany, jež se opět spojili 

v bratrství, za pevné a stabilní vztahy solidarity, za růst společenství a za dosažení konsensu i když 

jistě nejednotného v různých dialozích. Budoucnost stojí před námi. Svatý Otec Jan Pavel II., jehož 

chováme v blahé paměti a který tolik udělal a vytrpěl pro ekumenickou otázku, nás správně učil, že 

„přijmout to, co nám už Bůh udělil, je podmínkou, která nás připravuje na přijetí oněch darů, jež 

jsou ještě nezbytné k tomu, aby ekumenické dílo jednoty mohlo být završeno“ (Ut unum sint, 4). 

http://www.radiovaticana.cz/
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Bratři a sestry, modleme se tedy i nadále s vědomím, že svatá věc obnovení jednoty křesťanů přesa-

huje naše ubohé lidské síly a že konečná jednota je Božím darem. 

Bohoslužby. 

Poděkování všem, kdo pečovali o přípravu a slavení svátků Narození Pána Ježíše úkli-

dem kostela a jeho výzdobou, přípravou potřebného na mše sv., službou u oltáře, přednáše-

ním čtení, zpíváním žalmů a jiných zpěvů a jejich doprovázením na varhany, službou u bet-

léma či jakkoli jinak – Bůh ať Vám všem štědře oplatí! 

Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu v 17:30 hodin. Mše 

sv. o Prvním pátku měsíce 2. ledna 2015 bude slavena v 17:30 hodin. 

Nedělní mše sv. o 2. neděli v mezidobí 18. ledna 2015 je slavena v latinském jazyce. 

6. ledna 2015 (úterý) je slavnost Zjevení Páně (Tří králů); mše sv. s žehnáním vody, soli, 

kadidla a křídy bude v 17:30 hodin. 

Tradiční Týden modliteb za jednotu křesťanů se uskuteční od neděle 18. ledna 2015 do 

neděle 25. ledna 2015.  

V neděli 1. února 2015 v našem kostele oslavíme svátek Uvedení Páně do Chrámu 

(Hromnice); přede mší sv. budou požehnané svíce (nezapomeňte si je přinést). 

Leden L.P. 2015 

Den a hodina Slavení poznámka 

1. čtvrtek 10:00 MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Oktáv Narození Páně 

SLAVNOST 

2. pátek 17:30 sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů 

církve 

památka 

3. sobota  Nejsvětějšího Jména Ježíš  

4. neděle 10:00 2. neděle po Narození Páně  

5. pondělí    

6. úterý 17:30 ZJEVENÍ PÁNĚ SLAVNOST 

7. středa 17:30 sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze  

8. čtvrtek    

9. pátek    

10. sobota    

11. neděle 10:00 Křtu Páně svátek 

12. pondělí    

13. úterý  sv. Hilaria, biskupa a učitele církve  

14. středa 17:30 sv. Gotfrída, řeholníka  

15. čtvrtek    

16. pátek    

17. sobota  sv. Antonína, opata památka 

18. neděle 10:00 2. neděle v mezidobí latinsky 

19. pondělí    

20. úterý  sv. Fabiána, papeže a mučedníka;  

sv. Šebestiána, mučedníka 

 

21. středa 17:30 sv. Anežky Římské, panny a mučednice památka 

22. čtvrtek  sv. Vincence, jáhna a mučedníka  

23. pátek    

24. sobota  sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve památka 

25. neděle 10:00 3. neděle v mezidobí  

26. pondělí  sv. Timoteje a Tita, biskupů památka 
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27. úterý  sv. Anděly Mericiové, panny  

28. středa 17:30 sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve památka 

29. čtvrtek    

30. pátek    

31. sobota  sv. Jana Boska, kněze památka 

Pouť důvěry s komunitou Taizé – poděkování 
Vážení otcové kněží, jáhnové, milí pastorační asistenti, bratři a sestry, a především milé 

rodiny, 

velice vám děkuji za vaše nasazení během Evropského setkání mladých s komunitou Taizé. 

Ať již v tom, že jste ubytovali a pohostili mladé z celé Evropy nebo že jste se podíleli na přípravě 

programu či ubytovávání ve farnostech či v tělocvičnách. Vím, že to v některých místech nebylo 

lehké a neobešlo se to bez určitých komplikací. Vím, že jste někteří toho mnoho nenaspali. Přesto 

považuji zvládnutí této akce za úžasnou ukázku, jak velice je naše církev vitální a to především vaší 

zásluhou! A nejenom to, množství pozitivních reakcí veřejnosti ukazuje, jak je takové setkání pří-

kladem evangelizace. Všem vám a vašim rodinám děkuji! 

  

Dominik kardinál Duka s díkem a přáním plnosti dobra. 

 „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 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v 

Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně zve všechny na první koncert cyklu duchovní hudby CAN-

TATE DOMINO CANTICUM NOVUM v úterý 20. ledna 2015 od 17 hod. Na programu budou 

díla těchto skladatelů: J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, F. X. THURI, H. I. F. BIBER, M. PŠENIČKA. Účin-

kuje Veronika HÁDKOVÁ – hoboj, Jan HÁDEK – housle, Miroslav PŠENIČKA – varhany. Vstup na 

koncert je volný. 

Setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob 
Mons. Karel HERBST, SDB, pomocný biskup pražský (ACAP 12/2014; čj. 11350/2014) 

Pan kardinál Dominik DUKA zve všechny řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby působící v arci-

diecézi pražské ke společnému sla-

vení svátku Uvedení Páně do chrámu v 

pondělí 2. února 2015 – v Roce zasvěce-

ného života. Mše svatá bude zahájena v 

10.00 hodin obřadem žehnání svící v kapi-

tulním kostele Všech svatých na Pražském 

hradě, odkud se poté půjde průvodem do 

katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde 

bude mše svatá pokračovat.  

Český rozhlas mění schéma vysílání s tematikou víry a etiky 
Ondřej MLÉČKA, http://tisk.cirkev.cz/z-domova/cesky-rozhlas-meni-schema-vysilani-s-tematikou-viry-a-etiky/ 

 

Český rozhlas od ledna 2015 změní schéma vysílání s tematikou víry a etiky. Zároveň do 

svého programu zařadí i nové pořady. 

Mezi důležité změny bude patřit přesun přímých přenosů bohoslužeb ve stejném čase (ne-

děle 9:00 – 10:00) z Dvojky na Vltavu, kde se stanou součástí nedělního bloku. Nebude se již vysí-

lat Křesťanský týdeník na Radiožurnálu, nový magazín o víře a spiritualitě v souvislostech s ná-
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zvem Mezi nebem a zemí si budou moci posluchači naladit ve stejnou dobu (sobota 9.00–10.00) na 

regionálních stanicích ČRo. 

Radiožunál také nebude vysílat Doteky víry. S moderátorkou Evou Hůlkovou a jejími hosty 

se však budou posluchači dál setkávat  v nedělních Hovorech na ČRo Plus (neděle 22.10). Na Vl-

tavě se uzavře nedělní řada Slovo mezi nebem a zemí. Dvojka bude místo nedělní bohoslužby vysílat 

speciál Jak to vidí.   

„Z nových formátů se na Radiožurnálu objeví dopolední a večerní rozhovory s osobnostmi 

duchovního světa a morálními autoritami. Několikrát týdně budou do vysílání vstupovat aktuální 

proudové příspěvky, jako reportáž, krátký rozhovor nebo anketa. Dvojka bude kromě nedělního 

speciálu ´Jak to vidí´ vysílat jednou za dva týdny interaktivní diskusi Kontakt,“ uvedl ředitel Centra 

vysílání ČRo Ondřej Nováček. 

Početné zastoupení pořadů o víře a etice zůstane na Vltavě - každý všední den Ranní úvaha, 

v neděli pak Liturgický rok, Ranní slovo, Duchovní hudba. Na Plusu zůstávají večerní re-

lace Kořeny, Za hranou a jednou měsíčně páteční Zaostřeno. Rádio Wave bude dále vysílat po-

řad Hergot! Další informace budou k dispozici na webu Českého rozhlasu 

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/ . 

Mít víru v Krista a lásku 
SV. IGNÁC Z ANTIOCHIJE (BISKUP A MUČEDNÍK), List Efesanům (Nn. 13 – 18, 1: Funk 1, 183-187) 

 

Snažte se tedy častěji scházet k eucharistii a k Boží oslavě. Když se totiž často shromažďu-

jete, hroutí se moc satanova a jednota vaší víry láme jeho hrozbu. Není nad pokoj, ve 

Nic z toho vám není skryto, máte-li dokonalou víru v Ježíše Krista a lásku k němu. Ty dvě 

jsou počátkem a koncem života: víra je počátek, láska cíl. Jejich sjednocení je Bůh, a všechno 

ostatní, co je dobré, vyplývá z nich. Kdo má víru, nehřeší, a kdo miluje, nemůže nenávidět. Strom 

se pozná podle ovoce; tak se i ti, kteří se prohlašují za křesťany, poznají podle skutků. Neboť teď 

nejde o vyznání, ale o to, aby člověk žil v síle víry až do konce. 

Lepší je mlčet a něčím být, než mluvit a nebýt nic. Dobře učí ten, jehož skutky jsou ve shodě 

s tím, co říká. Neboť je jeden učitel, který řekl, a stalo se; ale i to, co učinil mlčky, je hodno Otce. 

V kom je slovo Ježíšovo, ten dokáže pravdivě slyšet i jeho mlčení, aby byl dokonalý: aby už tím, co 

říká, jednal, a tím, co neříká, aby byl poznáván. Pánu nic není skryto; zná i naše tajnosti. A tak 

všechno čiňme, jako by on v nás přebýval, abychom byli jeho chrámem a on byl v nás naším Bo-

hem, jak tomu i je a jak se ukáže před naší tváří. Proto ho opravdu milujme. 

Nemylte se, bratři moji! Kdo rozvracejí rodiny, nedostanou podíl na Božím království. Když 

ti, kteří tak z vůle těla činí, propadli smrti, tím spíš ti, kdo špatným učením kazí víru v Boha, za niž 

byl Ježíš Kristus ukřižován! Takový, protože se poskvrnil, půjde do neuhasitelného ohně a stejně i 

ten, kdo mu naslouchá. 

Proto si Pán nechal pomazat hlavu, aby církvi vdechl neporušitelnost. Nedejte se umazat 

páchnoucím učením vládce tohoto světa; aby si vás neodvedl ze života do zajetí. Proč nejsme 

všichni moudří, když jsme dostali poznání od Boha, jímž je Ježíš Kristus? Proč pošetile hyneme a 

přehlížíme dar, který opravdu poslal Pán? 

Můj duch, ač nehodný, patří kříži, který je pro nevěřící pohoršením, ale pro nás spásou a 

věčným životem."

 
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 

 

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/

