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kostel 

Panny Marie 
Pod řetězem  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee……  

LISTOPAD L.P. 2014 

 

Poděkování sv. Anežce za 25 let svobody 
kardinál Dominik DUKA OP, arcibiskup pražský 

www.apha.cz 

obrázek: Štěpánka KARLOVÁ ČÍŢKOVÁ, http://www.ikony-karlova.cz/ 

 

Za svobodu, kterou nám vrátila v roce 1989, chceme sv. Anežce České poděkovat 15. listo-

padu 2014 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní pontifikální mši svaté, kterou 

bude od 10.30 hodin slavit kardinál Pietro PAROLIN, vatikánský státní sekretář. Předprogram 

slova a písní o sv. Anežce začíná v 10.00 hodin, od 12.00 hodin 

následuje přátelské setkání na Hradčanském náměstí s hudbou, 

pohoštěním a připomenutím atmosféry listopadu 1989. 

Přestoţe se na 25. výročí návratu svobody a suverenity do 

naší vlasti, které si budeme v listopadu připomínat, dívají někteří 

lidé s určitými rozpaky, já patřím k těm, kdo za tento dějinný 

okamţik neustále děkují Bohu a všem, kdo se před totalitou nese-

hnuli. Po komunistickém puči v roce 1948 mnozí prorokovali 

komunismu jeden, maximálně dva roky. Přesto se ani po měnové 

reformě v roce 1953, která nebyla ničím jiným neţ státním 

bankrotem zapříčiněným politickým i hospodářským diletantis-

mem, ani po řadě stávek a nepokojů komunismus nezhroutil. Jako 

kaţdý jiný totalitní reţim totiţ věnoval veškeré úsilí holdování 

svým idolům, které mělo svádět masy obyvatelstva k neustálému 

nadšení. Tak frenetických oslav se nedostalo ani muţům 17. lis-

topadu ani sv. Aneţce České kanonizované roku 1989. 

Byla to opravdová víra, co spojovalo Jana Pavla II., Ro-

nalda Reagana a Margaret Thatcherovou, tedy jakýsi duchovní a 

politický motor demokratizace ve světě a zároveň opora pro nesehnuté, kteří nepodlehli totalitním 

lţím. Společný zápas o svobodu nakonec vyústil v to, ţe u nás téměř milión občanů, věřících i sym-

patizujících, mohl přivítat na Letenské pláni polského papeţe Jana Pavla II. Nepochybuji o tom, ţe 

to byl zázrak, ţe to byl dar svobody, za který vděčíme Bohu a přímluvě sv. Aneţky, o které pověst 

vyprávěla, ţe její svatořečení bude znamenat návrat dobra do naší vlasti. 

Jedinečné setkání křesťanské mládeţe pořádané v roce 1990 komunitou Taizé, kdy mohlo 

naše hlavní město uvítat desetitisíce ideologií nepokřivených mladých lidí, bylo radostným potvr-

zením, ţe Evropa znovu začíná hovořit společnou řečí, ţe má jedno srdce a jednu duši. Letošní se-

tkání mládeţe organizované po čtvrtstoletí opět v Praze je příslibem do budoucna, ţe Evropa i dnes, 

kdy čelí novým nebezpečenstvím, zůstane jednotná. Zajisté, ţe duch tohoto setkání bude jiný, ale 

věřím, ţe se neztratí vědomí odpovědnosti za dar svobody. 

Můţeme se připojit ke slovům, která nám zanechal Václav Havel: „Milá Aneţko, děkujeme 

Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi drţela 25. listopadu 1989. Prosím, měj ruku i nadále při-

pravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat…“ 

http://www.apha.cz/
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Bohoslužby. 
Pravidelné bohosluţby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu v 17:30 hodin.  

Mše sv. o Prvním pátku měsíce 7. listopadu 2014 bude slavena v 17:30. 

Nedělní mše sv. o 33. neděli v mezidobí 16. listopadu 2014 je slavena v latinském jazyce. 

Slavnost Všech svatých oslavíme mší sv. jiţ v předvečer slavnosti, tj. v pátek 31. října 

2014 v 17:30. 

Poboţnost Za zemřelé u kříţe v nádvoří před kostelem bude po mši sv. neděli 2. listopadu 

2014; mše sv. o této neděli je slouţena v obvyklém čase, tj. v 10:00 hodin. 

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můţeme získat prvních 

osm listopadových dnů (1. – 8. listopadu). Podmínkou jsou známé úkony: přijetí svátosti smíření, 

Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) 

Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru). 

Od  poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je moţné tyto odpustky pro duše v očistci získat ná-

vštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. 

Předpokladem je, ţe pokřtěný (neexkomunikovaný) katolík, který je ve stavu milosti aspoň 

po předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. 

Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Na jejím základě 

lze získat více odpustků, avšak pro kaţdý odpustek zvlášť je nutné přijmout Svátost oltářní a po-

modlit se předepsanou modlitbu. Za jeden kaţdý den se získá vţdy jen jeden plnomocný odpustek. 

Při obtíţích mohou předepsané skutky zaměnit zpovědníci za jiné anebo se bude jednat o odpustek 

částečný. 

Navíc lze pro zesnulé získat částečné odpustky kterýkoliv jiný den za podmínek, které platí 

pro listopadový oktáv (zpověď, eucharistie, modlitba za papeţe a zemřelé), a také zboţnou invokací 

Odpočinutí věčné dej zemřelým, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen. 

Dále i recitací ranních chval či nešpor officia za zesnulé. (Denní modlitba církve, str. 1785nn nebo 

1628nn) 

V neděli 9. listopadu 2014 (svátek Posvěcení lateránské baziliky) proběhne tzv. Dušičková 

sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. V roce 2013 bylo celkem vybráno 653 903,- Kč.  

V neděli 16. listopadu 2014 (33. neděle v mezidobí) je Den Bible. Na základě rozhodnutí 

České biskupské konference se Den Bible slaví ve všech farnostech českých i moravských diecézí. 

Sbírka při bohosluţbách této neděle je určena pro potřeby Českého katolického díla a České bib-

lické společnosti.  

O 1. adventní neděli 30. listopadu 2014 budou na začátku mše sv. ţehnány adventní věnce 

pro Vaše domácnosti – nezapomeňte si je přinést! 

Listopad 2014 

Den a hodina Slavení poznámka 

1. sobota  VŠECH SVATÝCH SLAVNOST 

2. neděle 10:00 31. neděle v mezidobí  

3. pondělí  sv. Martina de Porres  

4. úterý  sv. Karla Boromejského, biskupa památka 

5. středa 17:30   

6. čtvrtek    

7. pátek 17:30 První pátek měsíce  

8. sobota    

9. neděle 10:00 POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY SVÁTEK 

10. pondělí  sv. Lva Velikého, papeţe a učitele církve památka 

11. úterý  sv. Martina, biskupa památka 

12. středa 17:30 sv. Josafata Kunceviče, biskupa a mučedníka památka 
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13. čtvrtek  sv. Aneţky České, panny památka 

14. pátek    

15. sobota  sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve  

16. neděle 10:00 33. neděle v mezidobí (Den Bible) latinsky 

17. pondělí  sv. Alţběty Uherské, řeholnice památka 

18. úterý  Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla  

19. středa 17:30 VŠECH SVATÝCH MALTÉZSKÉHO ŘÁDU SVÁTEK 

20. čtvrtek    

21. pátek  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě památka 

22. sobota  sv. Cecílie, panny a mučednice památka 

23. neděle 10:00 JEŢÍŠE KRISTA KRÁLE SLAVNOST 

24. pondělí  sv. Ondřeje Dung-Lạca, kněze, a druhů, mučedníků památka 

25. úterý  sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice  

26. středa 17:30   

27. čtvrtek    

28. pátek    

29. sobota    

30. neděle 10:00 1. neděle adventní  

Bohoslužba o Památce zesnulých na Vyšehradě. 
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě srdečně zve na slavnostní bo-

hosluţbu věnovanou památce zesnulých, která se koná v neděli 2. listopadu 2014 od 17:00 hodin v 

bazilice svatých apoštolů Petra a Pavla a na Vyšehradském hřbitově před Slavínem. Mši svatou za 

naše zemřelé v bazilice bude s poutníky a kapitulou slouţit praţský arcibiskup kardinál Dominik 

DUKA a společnou modlitbu na hřbitově povede děkan kapituly Mons. Tomáš HOLUB. 

Velké ženy Bible u sv. Mikuláše 
(ACAP 10/2014) 

V sobotu 8. listopadu 2014 od 18.00 se koná v malostranském kostele sv. Mikuláše biblické 

zastavení s duchovní hudbou „Velké ţeny Bible“. Při této bohosluţbě slova si za pomoci oratorních 

árií a kantát skladatelů jako jsou G. Ph. TELEMAN, G. F. HÄNDEL či A. VIVALDI, které provede sou-

bor TRIO CANTABILE, připomeneme některé velké ţenské biblické postavy.  

„Laudate Dominum omnes gentes“ – 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 zvou na devátý koncert cyklu duchovní hudby LAUDATE 

DOMINUM OMNES GENTES v úterý 18. listopadu 2014 v 17,00 hod. Účinkuje: vokální soubor 

Vagantes Praha, instrumentální soubor AV Consort, řídí Martin KONVALINKA. Program: F.I. 

TŮMA (1704 - 1774): Lytaniae Lauretanae, Missa in B, Vespere Breves de Confessore in C, Stabat 

Mater. Vstup na koncert je volný.  

Výstava Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300 
Ve dnech 7. listopadu 2014 aţ 15. března 2015 se ve Valdštejnské jízdárně (Praha – Malá 

Strana) uskuteční výstava Otevři zahradu rajskou – benediktini v srdci Evropy 800 – 1300.  
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Výstava bude 

prostřednictvím vybra-

ných exponátů především 

z oblastí uţitého umění, 

sochařství, kniţní malby 

a architektury prezento-

vat vysokou duchovní a 

uměleckou kulturu bene-

diktinského řádu ve 

střední Evropě v době 

raného středověku. Důraz 

bude kladen téţ na dějiny 

středoevropských států v 

období raného novověku 

při zdůraznění nezastu-

pitelné role benediktinského řádu během této epochy.  

Další informace na http://vystava-benediktini.cz/ . 

Rok zasvěceného života 
podle http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20376 

 

Vetera et nova - v duchu tohoto sousloví se ponese Rok zasvěceného ţivota, vyhlášený pa-

peţem Františkem. Čtrnáctiměsíční období, které má bilancovat současný stav zasvěceného ţivota a 

rovněţ odhalit budoucí výzvy, listu Osservatore Romano podrobně popsal arcibiskup José 

Rodríguez CARBALLO, sekretář Kongregace pro společnosti zasvěceného ţivota a společnosti 

apoštolského ţivota.  

Rok zasvěceného ţivota začne 30. listopadu, tedy na první adventní neděli, vysvětluje v 

úvodu obsáhlého rozhovoru španělský františkán. „Toto datum bylo vybráno úmyslně – advent je 

časem naděje. A právě ctností naděje se má zasvěcený ţivot neustále vyznačovat“, poznamenává 

CARBALLO. Závěr roku byl stanoven na druhý únor 2016, Světový den zasvěceného ţivota. V prů-

běhu celého období bude vatikánská půda hostit mnoţství iniciativ pro představitele řeholních spo-

lečenství. Papeţ František se kaţdého z těchto setkání zamýšlí osobně zúčastnit, ať jiţ formou 

zvláštní audience nebo sla-

vením společné eucharistie. 

V rámci lednového Týdne 

modliteb za jednotu křes-

ťanů (22.-24.1.2015) se 

uskuteční ekumenické se-

tkání řeholníků a řeholnic; 

o Svatém týdnu jsou do 

Vatikánu pozváni zodpo-

vědní za řeholní formaci. 

Poslední zářijový týden 

příštího roku bude patřit setkání novicek a noviců, zatímco krátce před závěrem celého Roku zasvě-

ceného ţivota (v posledním lednovém týdnu 2016) se mají konat souběţná setkání se členy sekulár-

ních institutů, zástupkyněmi zasvěcených panen (ordo virginum), společnostmi apoštolského řehol-

ního ţivota a předsedkyněmi federací společností kontemplativního ţivota. 

Jak zdůraznil arcibiskup CARBALLO, vatikánská setkání by měly doplnit iniciativy jednotli-

vých národních a oblastních řeholních konferencí. Důleţitější neţ vnější aktivismus je však duch 

celého Roku zasvěceného ţivota, který zahájí plenární zasedání vatikánské kongregace pro řeholní 

ţivot pod titulem „Mladé víno do nových měchů“ (Mk 2,22). „V naslouchání Duchu svatému se 

http://vystava-benediktini.cz/
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pokusíme rozpoznat, jak v kreativní věrnosti zasvěcený ţivot nasměrovat, právě ve spojení nového 

se starým, nova et vetera“, podotýká mons. CARBALLO. Zvláštní důraz chce vatikánský úřad klást 

na formaci řeholníků, na kterou papeţ František opakovaně poukázal. „Chceme zjistit, jak to s for-

mací vypadá, jaké jsou její mezery, kde existuje něco kladného, co by vyţadovalo podporu“, soudí 

sekretář kongregace, zodpovědné za řeholní ţivot v církvi. Formace se nevyhne ani členům kon-

templativních řádů – vatikánský úřad pro ně chystá kurs po internetové síti. Na druhé straně je 

ovšem také vyzývá k řetězové modlitbě – za církev, zasvěcený ţivot a celý svět. 

Vánoce a Betlémy 
P. Mgr. Ing. Michal NĚMEČEK, biskupský vikář pro pastoraci (ACAP 9/2014, čj. 8475/2014) 

 

Bratři a sestry, velice vás prosím o připojení se do preevangelizační akce Křesťanské Vá-

noce. Mnohé farnosti se jiţ několik let účastní Noci kostelů a její plody jsou poţehnané. Přede 

dvěma roky vznikla iniciativa vyuţívající podobný princip, avšak zasahující období Vánoc. Iniciá-

toři ji nazvali Křesťanské Vánoce a řada našich farností se k tomuto projektu připojila pod názvem 

Betlémy Praha.  

Celá akce je postavena na letité tradici, kdy mnoţství lidí přichází o Vánocích do našich 

kostelů. Zapojení farností není náročné! Stačí, kdyţ je o Vánocích v kostele alespoň chvíli otevřeno 

a lidé se mohou zastavit u betléma. Jsem si vědom, ţe letošní Vánoce budou sloţitější o organizo-

vání setkání Taizé. Ideální jsou odpolední hodiny na velké svátky, kdy je volno  nebo alespoň chvíli 

po bohosluţbách.  

Zájemci o sluţbu hlídání betléma a laskavého sdílení informací a odpovídání na dotazy ať se 

laskavě hlásí u fr. Filipa, rektora kostela, k další domluvě a upřesněním. Předpokládané termíny: 

pátek 26. prosince 2014 14:00 – 16:00; neděle 28. prosince 2014 14:00 – 16:00; neděle 4. ledna 

2015 14:00 – 16:00. 

Dny víry. Proč Dny víry? 
Nápad uspořádat Dny víry vznikl jako kombinace 

touhy několika skupin křesťanů z katolického prostředí, kteří 

se uţ více let snaţí ve svém volném čase svědčit o tom, co 

jim dává víra v Jeţíše Krista, a touhy praţského kardinála 

Dominika, kterou vyjádřil, kdyţ se stal arcibiskupem 

v Praze. Později si přál, aby se uskutečnila právě v roce 

2015, konkrétně 30. května – 6. června 2015. 

Rádi bychom svědčili o smyslu, víře, naději, radosti a 

pokoji, kterou nám dává víra v Boha. O lásce Boţí k nám 

lidem. O společenství, ve kterém je to moţné zakusit. O tom, 

ţe ţivot nemusíme proţít bez naděje a ve strachu o to, co 

bude. 

Protoţe Praha je velká, vnímáme dobře, ţe je dobré 

spolupracovat. Na přípravách Dnů víry se podílí skupiny 

z různých řádů, hnutí, křesťanských komunit a některých 

z praţských farností). Tato společenství pracují do určité 

míry společně, a z části samostatně a způsobem jim vlastním. 

Chtějí během týdne misií v Praze svědčit o své víře a pozvat k ní další lidi, kteří se v Praze pohybují 

nebo v ní ţijí. Chceme se také během tohoto týdne za tyto naše přátele, kteří dosud Jeţíše Krista 

neznají, společně modlit. 

Přestoţe tento nápad vznikl v prostředí katolické církve, vnímáme, ţe v něm chceme svědčit 

o naší víře v Jeţíše Krista i společně s ostatními křesťany z jiných denominací. Jsme také rádi, ţe 

navazujeme na Dny důvěry, které pořádá v Praze komunita Taizé letos v prosinci. 
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Zveme všechny, kdo chtějí podpořit městské misie v Praze společnou modlitbou, kaţdou 

čtvrtou středu v měsíci v 19:00 ke sv. Vojtěchu v Kolejní ulici v Praze – Dejvicích (v prosinci spo-

lečná modlitba v tomto termínu nebude). Za Dny víry se pravidelně modlíme také kaţdé pondělí 

mezi třináctou a čtrnáctou hodinou před vystavenou Nejsvětější svátostí v kostele sv. Bartoloměje v 

Bartolomějské ulici v Praze 1. 

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

Za pomíjivé věci dostaneš slávu nebeského království 
SV. KLÁRA Z ASSISI: Dopis sv. Anežce České, In: Edit. I. Omaechevarria, Escritos de S. Clara, Madrid 1970, pp. 324-327 

 

Tomu, který dává milost a o kterém věříme, ţe od něho pochází každý dobrý úděl a každý 

dokonalý dar, vzdávám díky za to, ţe tě ozdobil tak vynikajícími ctnostmi a znameními takové do-

konalosti, ţe sis horlivým napodobováním dokonalého Otce zaslouţila stát se sama dokonalou, 

takţe jeho oči na tobě nevidí nic nedokonalého. To je ta dokonalost, pro kterou si tě sám Král 

vezme do nebeského příbytku, kde ve své slávě sedí na hvězdném trůnu. Vţdyť jsi pohrdla důstoj-

ností pozemského království, nestála jsi o nabídku sňatku s císařem, vyvolila sis cestu svaté chu-

doby a s velkou pokorou a vroucí láskou jsi šla za tím, který si tě vybral za nevěstu.  

Protoţe však vím, jak vynikáš ctnostmi, ušetřím tě další chvály a nebudu tě obtěţovat zby-

tečnými slovy, i kdyţ by nemuselo být zbytečné, co by tě mohlo potěšit. Avšak protoţe jen jedno je 

třeba, o to jedno tě snaţně prosím a k tomu tě vybízím pro lásku toho, kterému ses dala jako oběť 

svatá a milá. Dodrţuj dále, co dodrţuješ, dělej dále, co děláš, nevzdávej se, ale kráčej rychle a 

lehce, bez klopýtnutí, bezpečně, radostně a vesele po cestě zaručující blaţenost. Ničemu nevěř a 

nepopřávej sluchu ničemu, co by tě chtělo zviklat v tvém předsevzetí nebo svést z cesty, abys nepl-

nila své sliby Nejvyššímu s takovou dokonalostí, k jaké tě Duch Páně povolal.  

Kdyby ti však někdo říkal nebo namlouval něco jiného, co by bylo na překáţku tvé doko-

nalosti nebo v rozporu s Boţím povoláním, při vší povinné úctě neposlouchej jeho rady, ale přimkni 

se jako chudá panna k chudému Kristu.  

Vystavena pro něj v tomto světě pohrdání, sleduj, jak byl pro tebe pohrdán. V touze po jeho 

následování se dívej, vznešená královno, uvaţuj a rozjímej, jak se tvůj Ţenich, nejkrásnější ze všech 

lidských synů, pro tvou spásu stal ze všech nejuboţejším, pohrdaným, zbitým, po celém těle po-

krytým nesčetnými ranami a v úzkostech umírajícím na kříţi. Budeš-li s ním trpět, budeš s ním i 

kralovat, budeš-li s ním snášet bolest, budeš se s ním i radovat, budeš-li s ním umírat přibita na kříţ 

svých trápení, dostaneš příbytek ve slávě svatých v nebi; tvé jméno bude slavné mezi lidmi a bude 

zapsáno v knize ţivota. A tak místo toho, co je pozemské a dočasné, budeš mít po všechny věky 

věků podíl na slávě nebeského království a místo věcí pomíjejících dostaneš statky věčné a budeš 

ţít na věky věků.  
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