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Konventuální kostel 

PANNY MARIE POD ŘETĚZEM  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee  

LISTOPAD L.P. 2017 

 

Den a hodina Slavení poznámka 

1. středa  VŠECH SVATÝCH slavnost 

2. čtvrtek  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  

3. pátek 17:30 sv. Martina de Porres  

4. sobota  sv. Karla Boromejského, biskupa památka 

5. neděle 10:00 31. neděle v mezidobí  

6. pondělí    

7. úterý 17:30   

8. středa    

9. čtvrtek  POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY svátek 

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

11. sobota  sv. Martina, biskupa památka 

12. neděle 10:00 32. neděle v mezidobí  

13. pondělí  sv. Aneţky České, panny památka 

14. úterý 17:30   

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

16. čtvrtek  sv. Markéty Skotské; sv. Gertrudy, panny  

17. pátek  sv. Alţběty Uherské, řeholnice památka 

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

19. neděle 10:00 33. neděle v mezidobí (Den Bible) Latine 

20. pondělí    

21. úterý 17:30 Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě památka 

22. středa  sv. Cecílie, panny a mučednice památka 

23. čtvrtek  sv. Klementa I., papeţe a mučedníka; sv. Kolumbána , opata  

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

25. sobota  sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice  

26. neděle 10:00 JEŢÍŠE KRISTA KRÁLE slavnost 

27. pondělí    

28. úterý 17:30   

29. středa    

30. čtvrtek  SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA svátek 

Bohoslužby.  

Mše svatá je slavena pravidelně v neděli v 10:00 hodin a v úterý  a o Prvním pátku 

(3. listopadu 2017) v 17:30 hodin. Mše sv. o 3. neděli v měsíci (tj. 19. listopadu 2017 – 33. 
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neděle v mezidobí) je slouţena latinsky. Příleţitost ke svátosti smíření je vţdy 30 minut 

přede mší sv. nebo dle domluvy s knězem.  

V úterý 31. října 2017 v 17:30 hodin bude slouţena mše sv. z vigilie slavnosti Všech 

svatých. 

V neděli 5. listopadu 2017 (31. neděle v mezidobí) bezprostředně po mši sv. se bude 

konat poboţnost za zemřelé u kříţe v nádvoří před kostelem. 

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je moţné při návštěvě kteréhokoli 

kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyk-

lých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmín-

kou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.  

Od 1. do 8. listopadu je moţno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plno-

mocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se 

tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

Při bohosluţbách v neděli 12. listopadu 2017 proběhne dušičková sbírka na charitní 

činnost v arcidiecézi; v roce 2016 bylo celkem vybráno 716 764,- Kč. Prostředky byly pouţi-

ty v souladu se statutem fondu charitativní a humanitární pomoci Arcibiskupství praţského. 

Den Bible 2017. Na základě rozhodnutí České biskupské konference se Den Bible 

slaví ve všech farnostech českých i moravských diecézí. Při mši sv. proběhne sbírka pro po-

třeby Českého katolického biblického díla a České biblické společnosti . Více na stránkách 

Českého katolického biblického díla http://www.biblickedilo.cz . 

V neděli 26. listopadu 2017 o slavnosti Ježíše Krista Krále na konec mše sv. bude eu-

charistický výstav a krátká poboţnost, zakončena eucharistickým poţehnáním. 

Koncerty Svatováclavských slavností. 

Společnost pro duchovní hudbu uspořádá za finanční podpory Ministerstva kultury, 

Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1 v rámci Mezinárodního festivalu duchovního 

umění SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem 

v Praze na Malé straně:   

8. listopadu 2017 v 18:00 hodin koncert z oceněných skladeb soutěže nové tvorby 

a 27. listopadu koncert věnovaný 10. výročí úmrtí Petra EBENA.  

Oba koncerty se konají v řádovém kostele Maltézských rytířů Panny Marie pod řetě-

zem od 18 hod. Účinkují: Praţští sólisté, řídí M. VALÁŠEK, Vokální skupina VOSK, řídí J. 

ZAPLETAL, varhany J. KALFUS. Vstup na koncerty je volný. Další program Svatováclavských 

slavností je k dispozici na http://svs.sdh.cz/. 

Koncert duchovní hudby "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". 

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní  Rytířský 

a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za fi-

nanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem 

v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně jedenáctý  koncert cyklu duchovní hudby v pondělí 

20. listopadu 2017 v 17  hod. Na programu jsou díla:  J. Pachelbel, G. F. Handel, S. Karg-

Elert, F. Couperin, A. Vivaldi, D. Zipoli, A. Grandi, B. Storace, W. A. Mozart, J. S. 
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Bach. Účinkuje Lenka ŠVEHLÍKOVÁ - mezzosoprán, Irena CHŘIBKOVÁ – varhany. Vstup na 

koncert je volný. 

Maltézský punč. 

Zveme všechny na koncerty v rámci letošního Maltézského 

punče (přesný program bude vţdy včas upřesněn):  

Neděle 26. listopadu 2017 v 15: 00 hodin: vokální soubor „I 

Dilettanti“. 

Sobota 9. prosince 2017 v 15:30 hodin: Radek MATOUŠEK – 

trubka, Anna MATOUŠKOVÁ – příčná flétna, Marie POCHOPOVÁ – 

varhany. 

Neděle 17. prosince 2017 v 15:00 hodin: Martin Maxmilian 

KAISER – varhany, Jan VERNER – trubka. 

Pouť dobrovolníků v charitativní oblasti ke sv. Anežce . 

P. Stanisław GÓRA, biskupský vikář pro diakonii, jménem Arcibiskupství praţského 

zve na Pouť dobrovolníků v charitativní oblasti ke sv. Aneţce: zveme všechny dobrovol-

níky spolupracující v charitativní oblasti na poutní mši svatou ke sv. Aneţce. Pouť se koná v 

pondělí dne 13. listopadu 2017 v 18:00 hodin v praţské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-

cha. Jde nám především o oslovení farníků, kteří bez nároku na odměnu pracují pro farní cha-

rity nebo se jinak angaţují ve prospěch lidí v nouzi. Rádi bychom také pozvali všechny ty, 

kteří se podílejí jakoţto dobrovolníci na charitativní činnosti řeholních společenstvích či cír-

kevních hnutích.  

Duchovní obnova „Zápas o každodenní modlitbu“ – P. Józef Augustyn 

Jiţ tradiční rekolekce s P. Józefem AUGUSTYNEM pořádá Pastorační středisko od 10. 

do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4, Praha 6; metro A , stanice Dejvická, tramvaj 20 a 26, za-

stávka Thákurova).   

Téma: „Zápas o kaţdodenní modlitbu v běhu ţivotních radostí a starostí na zá-

kladě nejkrásnějších textů Evagria Pontského.“  

Kromě přednášek se nabízí moţnost osobní modlitby před Nejsvětější svátostí nebo 

vyuţití nabídky svátosti smíření či duchovního rozhovoru s knězem.   

Program bude zahájen v pátek od 18:00 registrací a v 18:30 slavením eucharis-

tie.  Překlad do češtiny je zajištěn. Po zaslání přihlášky obdrţíte podrobnější informace.  

Účastnický poplatek činí 250 Kč. V ceně je občerstvení a uhrazení nákladů pro před-

nášejícího a překladatele.  

Zájemci o rekolekční setkání se přihlašují písemně nejpozději do 3. listopadu pro-

střednictvím webového formuláře http://www.apha.cz/prihlaska-na-duchovni-obnovu-sb nebo 

na adrese Pastoračního střediska (Thákurova 3, 160 00 Praha 6). 

P. Józef Augustyn SJ je polský kněz, psycholog a autor mnoha úspěšných knih zabý-

vajících se duchovním růstem, radami a vedením v různých životních situacích. Narodil se 21. 

3. 1950 v Ołpinách. Roku 1965 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. V letech 1970–1973 absol-

voval studium filozofie v Krakově, v letech 1973–1976 studium teologie a katechetiky ve Var-
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šavě a v letech 1981–1982 spirituální teologie na Gregoriánské univerzitě v Římě. Doktorát 

získal v roce 1994. Kněžské svěcení přijal v roce 1976, po vysvěcení působil v pastoraci a v 

letech 1982–1983 jako redaktor Vatikánského rozhlasu. Od roku 1983 do roku 1984 pobýval 

v rekolekčních střediscích ve Francii a Belgii. Od roku 1984 působí v rekolekčních domech v 

Čenstochové. Přes 20 let je činný jako animátor ignaciánských exercicií, je konzultantem 

Komise pro výchovu Polské biskupské konference a poradcem polského ministra školství. Je 

šéfredaktorem čtvrtletníku Duchovní život a přednáší na Vysoké škole filozoficko-pedagogické 

v Krakově, kde zároveň i žije. 

Godzone tour v Praze 

Michael Koch, vedoucí organizačního týmu Godzone tour v Praze,  

a Vojtěch Smolka, ředitel Arcidiecézního centra pro mládež  

 

V sobotu 18. listopadu se od 18.00 hod. uskuteční ve sportovní hale Královka v Praze 

program slovenského evangelizačního projektu Godzone. Půjde o komponovaný večer plný 

hudby, divadla, slova, videa a modlitby. Cílem je mladým lidem zprostředkovat evangelium 

způsobem, který je jim blízký. V minulém roce se podobného programu v Praze zúčastnilo 

přes 2 000 zejména mladých lidí.  

Letošní večer je nazvaný slovy „Odhodlaní změnit svět“ – chceme společně přinášet 

křesťanské hodnoty do tohoto světa. Během večera bude příleţitost ke svátosti smíření a 

přímluvné modlitbě. V rámci tour se budou konat doprovodné aktivity: večerní modlitby bě-

hem předchozího týdne, evangelizace v ulicích nebo dobrovolná pomoc místnímu správnímu 

celku. Více informací najdete na http://www.tour.godzone.sk.  

Projekt Svatá Ludmila 1100 let. 

Bc. Nina Weissová, projektová manažerka 

 

Projekt Svatá Ludmila 1100 let je koordinován stejnojmenným spolkem a byl zaloţen 

v roce 2016. V současnosti má záštitu řady osobností náboţenského i kulturního ţivota. Cílem 

spolku je příprava oslav 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily, které proběhne v roce 

2021. Součástí přípravy na toto výročí je snaha o povzbuzení úcty k této první české světici a 

panovnici, která stojí na samém počátku víry i státnosti našeho národa. Svatou Ludmilu 

chceme představit v několika tematických okruzích, a to jako vychovatelku a matku rodiny, 

panovnici a zakladatelku dynastie, první světici a mučednici, vdovu a babičku a zejména jako 

matku víry našeho národa. Všechna jmenovaná témata jsou svým způsobem obsaţena v osobě 

svaté Ludmily. Do projektu se jiţ zapojily farnosti Beroun a Roztoky a záštitu mezi mnoha 

jinými převzalo i Arcibiskupství praţské. Všechny zveme k zapojení se do projektu Svatá 

Ludmila 1100 let a zároveň doufáme ve Vaši pomoc při povzbuzení úcty k této světici. Více 

informací naleznete na webu http://www.svataludmila.cz.  

Poselství Svatého otce Františka k 1. Světovému dni chudých  

Nemilujme slovy, ale skutky 

Uveřejňujeme poselství Svatého otce Františka k 1. Světovému dni chudých, který se bude slavit o 33. 

neděli v liturgickém mezidobí, letos 19. listopadu 2017.  

http://www.tour.godzone.sk/
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1. „Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy“ (1 Jan 3,18). Tato 

slova apoštola Jana vyjadřují příkaz, který ţádný křesťan nemůţe přehlíţet. Závaţnost, s ja-

kou „milovaný učedník“ odevzdává Jeţíšův příkaz aţ do našich dní, se ještě více zdůrazňuje 

kvůli rozporu mezi prázdnými slovy, jeţ často bývají na našich rtech, a konkrétními skutky, 

jimiţ se máme poměřovat. Láska nedovoluje ţádné alibi; kdo má v úmyslu milovat tak, jako 

miloval Jeţíš, musí se řídit jeho příkladem, a to především tehdy, kdyţ jsme voláni k lásce k 

chudým. Způsob, jakým miloval Boţí Syn, je ostatně dobře známý a Jan ho jasně připomíná 

ve svých listech. Spočívá ve dvou nosných pilířích: Bůh miloval jako první (srov. 1 Jan 

4,10.19); a miloval tak, ţe dal sebe sama celého, včetně svého ţivota (srov. 1 Jan 3,16).  

Takováto láska nemůţe zůstávat bez odpovědi. I kdyţ byla darována jednostranně, 

aniţ by za to cokoli vyţadovala, přesto zapaluje srdce natolik, ţe kaţdý, i navzdory svým 

omezením a hříchům, se cítí být veden k jejímu opětování. To je moţné tehdy, pokud Boţí 

milost a jeho milosrdná láska je podle moţností přijímána do našeho srdce tak, aby přiměla 

naši vůli i naše city k lásce k samotnému Bohu i k bliţnímu. Milosrdenství, které takřečeně 

tryská ze Srdce Trojice, můţe tímto způsobem dospět k tomu, ţe rozpohybuje náš ţivot a bu-

de vzbuzovat soucit a skutky milosrdenství k bratřím a sestrám, kteří se nacházejí ve stavu 

nouze.  

2. „Tento poníţený volal a Hospodin slyšel“ (Ţalm 34,7). Církev odvţdy chápala dů-

leţitost takového výkřiku. Svědectví o tom máme jiţ od prvních stránek Skutků apoštolů, kde 

Petr poţaduje, aby se vybralo sedm muţů „plných Ducha a moudrosti“ (6,3), kteří na sebe 

vezmou sluţbu chudým a péči o ně. To je nepochybně jedno z prvních znamení, jímţ se křes-

ťanské společenství představilo na scéně světa: sluţba těm nejchudším. Tohle vše bylo moţné 

díky pochopení, ţe ţivot Jeţíšových učedníků se má vyznačovat takovým bratrstvím a solida-

ritou, jaké odpovídají hlavní nauce Mistra, který vyhlásil chudé za blahoslavené a za dědice 

nebeského království (srov. Mt 5,3).  

„Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval“ (Sk 

2,45). Toto vyjádření jasně ukazuje ţivou starost prvních křesťanů. Evangelista Lukáš, autor 

posvátných textů, který více neţ ostatní dává prostor milosrdenství, nedělá ţádné řečnické 

cvičení, kdyţ popisuje praxi sdílení v prvním společenství. Právě naopak, kdyţ o tom vypráví, 

chce hovořit k věřícím všech generací, a tedy i k nám, aby nás podpořil ve svědectví a podnítil 

nás k činnosti ve prospěch těch nejpotřebnějších. Totéţ učení s obdobným přesvědčením pře-

dává apoštol Jakub, který ve svém listě pouţívá silné a pronikavé výrazy: „Poslyšte, moji mi-

lovaní bratři! Coţ nevyvolil Bůh právě chudé v očích světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici 

Království, které slíbil těm, kdo ho milují? Vy však jste chuďasem pohrdli. Nezneuţívají prá-

vě bohatí své moci proti vám? Netahají vás po soudech? … Co pomůţe, moji bratři, říká-li 

někdo, ţe má víru, ale nemá skutky? Můţe ho taková víra spasit? Kdyţ bratr nebo sestra ne-

budou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obţivy, a někdo z vás jim řekne: 

‚Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se!‘ – ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co 

je jim to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: kdyţ se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrt-

vá“ (2,5-6.14-17).  

3. Existují však chvíle, kdy křesťané nenaslouchali této výzvě aţ do hloubky a nechali 

se nakazit světskou mentalitou. Duch Svatý je však neopomněl upamatovat na to, ţe mají za-

měřit svůj pohled na to podstatné. Nechal, aby se narodili muţi a ţeny, kteří různým způso-
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bem nabízeli svůj ţivot pro sluţbu chudým. Kolik kapitol v dějinách těchto dvou tisíc let bylo 

napsáno křesťany, kteří se vší jednoduchostí i pokorou a s velkorysou fantazií lásky slouţili 

svým nejchudším bratřím!  

Mezi všemi vyniká příklad svatého Františka z Assisi, jehoţ během staletí následovali 

mnozí svatí muţi a ţeny. On se neuspokojil s tím, ţe objímal malomocné a dával jim almuţ-

nu, ale rozhodl se, ţe půjde do Gubbia, aby s nimi ţil. On sám viděl v tomto setkání zvrat ve 

své konverzi: „Kdyţ jsem byl ve hříchu, pohled na malomocné se mi zdál být příliš hořký, ale 

sám Pán mě přivedl mezi ně a prokázal mi na nich milosrdenství. Kdyţ jsem se od nich vzdá-

lil, to, co se mi zdálo hořké, se proměnilo ve sladkost na duši i na těle“ (Test 1-3: FF 110). 

Toto svědectví je důkazem o proměňující síle lásky a křesťanského způsobu ţivota.  

Nemysleme si, ţe chudí jsou pouhými příjemci dobrovolnické sluţby vykonávané jed-

nou za týden, a tím méně adresáti nějakých improvizovaných skutků dobré vůle, abychom si 

uklidnili své svědomí. Tyto zkušenosti jsou sice hodnotné a uţitečné, aby nás učinili vníma-

vými k potřebám tolika bratří a k nespravedlnostem, jeţ jsou často jejich příčinou, ale měly by 

vést ke skutečnému setkání s chudými a vytvořit místo pro sdílení, jeţ se stane způsobem ţi-

vota. V lásce, která se stává sdílením, nacházejí modlitba, cesta učedníka i konverze potvrzení 

své evangelní autentičnosti. Z tohoto způsobu ţivota vychází radost a pokoj v duši, protoţe se 

rukou dotýkáme Kristova těla. Chceme-li se s Kristem skutečně setkat, je třeba, abychom se 

dotýkali jeho těla v bolavém těle chudých jako potvrzení svátostného přijímání eucharistie. 

Kristovo tělo lámané při posvátné liturgii se nám dává, abychom ho znovu nacházeli díky 

lásce sdílené s těmi nejslabšími bratry a sestrami. Jako stále aktuální znějí slova svatého bis-

kupa Jana Zlatoústého: „Kdyţ chcete vzdávat čet Kristovu tělu, nepřehlíţejte ho, kdyţ je na-

hé; nevzdávejte v hedvábných paramentech čest Kristu eucharistickému, zatímco před chrá-

mem si nevšímáte jiného Krista, jenţ je suţován chladem a temnotou“ (Hom. in Matthae-

um,50,3: PG 58).  

Jsme tedy povoláni k tomu, abychom vztahovali své ruce k chudým, setkávali se s ni-

mi, dívali se jim do očí, objímali je a dávali jim pocítit vroucnost lásky, která rozbíjí kruh 

samoty. Jejich ruka vztaţená k nám je rovněţ výzvou, abychom vycházeli ze svých jistot a ze 

svého pohodlí a uznávali hodnotu, jakou představuje samotná chudoba.  

4. Nezapomínejme na to, ţe pro Kristovy učedníky je chudoba především povoláním k 

následování chudého Jeţíše. Je to cesta, po níţ jdeme za ním a spolu s ním, cesta, která vede k 

blaţenosti Nebeského království (srov. Mt 5,3; Lk 6,20). Chudoba znamená mít pokorné srd-

ce, které dokáţe přijmout svou situaci omezeného a hříšného stvoření, abychom překonali 

pokušení všemocnosti, jeţ vytváří iluzi o naší nesmrtelnosti. Chudoba je postoj srdce, který 

brání povaţovat peníze, kariéru a luxus za ţivotní cíl a za podmínku ke štěstí. Chudoba spíše 

vytváří předpoklad pro svobodné přijetí osobní a společenské zodpovědnosti, i navzdory 

vlastním omezením, a důvěřuje v Boţí blízkost a v podporu jeho milosti. Takto chápaná chu-

doba je měřítkem, které umoţňuje hodnotit správné pouţívání hmotných statků a zároveň 

proţívat své vztahy a city nesobecky a bez postoje přivlastňování (srov. Katechismus katolic-

ké církve, č. 25-45).  

Vezměme si proto za svůj příklad svatého Františka, ryzího svědka chudoby. Právě 

proto, ţe on měl oči upřené na Krista, dokázal ho poznávat a slouţit mu v chudých. Pokud si 

tedy přejeme přinášet svůj účinný příspěvek pro dějinnou změnu a způsobovat skutečný roz-

voj, je třeba, abychom naslouchali výkřiku chudých a nasazovali se pro jejich povznesení ze 
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situace odsunutí na okraj společnosti. Chudým, kteří ţijí v našich městech a našich společen-

stvích, zároveň připomínám, ţe nemají ztrácet vědomí evangelní chudoby, kterou nosí jako 

pečeť svého ţivota.  

5. Známe velkou těţkost, která se ukazuje v dnešním světě, jak jasně chudobu identifi-

kovat. A ona přesto na nás kaţdodenně křičí ve svých tisícerých tvářích poznamenaných bo-

lestí, vyčleněním na okraj, bezprávím, násilím, mučením, vězněním, válkou, omezováním 

svobody a důstojnosti, nevědomostí a analfabetismem, krizovou zdravotnickou situací, nedo-

statkem práce, obchodováním s lidmi a otroctvím, vyhnanstvím, bídou a násilnou migrací. 

Chudoba má tvář ţen, muţů i dětí vykořisťovaných mrzkými zájmy, deptaných zvrácenou 

logikou moci a peněz. Tento nemilosrdný seznam, který nebude nikdy kompletní, jsme nuceni 

tvořit tváří v tvář chudobě jako plodu sociální nespravedlnosti, morální bídy, nenasytnosti 

některých a všeobecně rozšířené nevšímavosti!  

V našich dnech bohuţel stále více vychází na povrch nestoudné bohatství hromaděné v 

rukou malého počtu privilegovaných, často doprovázené nelegálností a vykořisťováním urá-

ţejícím lidskou důstojnost, a zároveň nás pobuřuje šíření chudoby ve velkých okruzích spo-

lečnosti po celém světě. Před takovýmto obrazem nemůţeme zůstávat nečinní a tím méně 

rezignovat. Na chudobu, která potlačuje iniciativního ducha mnoha mladých a brání jim najít 

si práci; na chudobu, která umrtvuje smysl pro zodpovědnost a dává přednost delegování a 

hledání protekce; na chudobu, která otravuje studny spoluúčasti, omezuje prostor pro profesi-

onalitu, a tak pokořuje zásluhy toho, kdo pracuje a vyrábí; na to vše je třeba odpovídat novým 

viděním ţivota a společnosti.  

Všichni tito chudí – jak s oblibou říkal blahoslavený Pavel VI. – patří k církvi díky 

„evangelnímu právu“ (promluva při otevření 2. zasedání Druhého vatikánského koncilu, 29. 

září 1963) a zavazují nás, abychom se pro ně přednostně rozhodli. Poţehnané jsou tedy ruce, 

které se otevírají pro přijetí chudých a pro jejich podporu: jsou to ruce, jeţ přinášejí naději. 

Poţehnané jsou ruce, které překonávají kaţdou kulturní, náboţenskou a národnostní bariéru a 

vlévají do ran lidstva olej útěchy. Poţehnané jsou ruce, které se otevírají, aniţ by za to něco 

poţadovaly, bez různých „jestliţe“, „ale“ a „snad“: jsou to ruce, které nechávají na bratry se-

stupovat Boţí poţehnání.  

6. Na konci Svatého roku milosrdenství jsem nabídl církvi Světový den chudých proto, 

aby se křesťanská společenství po celém světě stávala stále konkrétnějším znamením Kristovy 

lásky k těm posledním a nejpotřebnějším. Přeji si, aby se k ostatním světovým dnům zaloţe-

ným mými předchůdci, které se jiţ staly tradicí v ţivotě našich společenství, připojil i tento a 

v jejich celku je doplnil o kompletující, výhradně evangelní prvek, jímţ je Jeţíšova láska k 

chudým.  

Vyzývám celou církev i muţe a ţeny dobré vůle, aby v tento den upřeli svůj pohled na 

ty, kdo k nim vztahují své ruce, kdo volají o pomoc a vyţadují naši solidaritu. Jsou to naši 

bratři a sestry, stvoření a milovaní jediným Nebeským Otcem. Tento den má za cíl stimulovat 

v první řadě věřící, aby reagovali na kulturu skartace a mrhání a vzali si za svou kulturu se-

tkání. Zároveň je to výzva určená všem, bez ohledu na jejich náboţenskou příslušnost, aby 

byli otevřeni pro sdílení s chudými a pro jakoukoli formu solidarity s nimi na znamení kon-

krétního bratrství. Bůh stvořil nebe a zemi pro všechny, ale lidé bohuţel vystavěli hranice, zdi 

a ploty, a tak se zpronevěřili původnímu daru určenému pro celé lidstvo bez výjimky.  
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7. Přeji si, aby se křesťanská společenství během týdne předcházejícího Světovému 

dni chudých – letos to bude 19. listopadu, o 33. neděli v liturgickém mezidobí – angaţovala 

pro vytváření mnoha příleţitostí k setkáním přátelství, solidarity a konkrétní pomoci. Chudé i 

dobrovolníky pak mohou pozvat ke společné účasti na nedělní eucharistii, aby se slavnost 

našeho Pána Jeţíše Krista Krále vesmíru, slavená v následující neděli, ukázala jako ještě au-

tentičtější. Kristovo kralování se totiţ projevuje ve svém plném významu právě na Golgotě, 

kdyţ Nevinný je přibit na kříţ a jako chudý, nahý a zbavený všeho vtěluje a zjevuje plnost 

Boţí lásky. Jeho úplná odevzdanost Otci vyjadřuje jeho naprostou chudobu, ale zároveň uka-

zuje moc Lásky, jeţ ho v den Velikonoc vzkřísí k novému ţivotu.  

Pokud v naší čtvrti ţijí chudí, kteří hledají ochranu a pomoc, přibliţme se v tuto neděli 

k nim; bude to příhodný okamţik pro setkání s Bohem, kterého hledáme. Přijměme je podle 

nauky Písma (srov. Gen 18,3-5; Ţid 13,2) jako privilegované hosty u našeho stolu; mohou se 

stát učiteli, kteří nás naučí ţít naši víru důsledněji. Svou důvěrou a připraveností k přijetí po-

moci nám střídmým a často radostným způsobem ukáţou, jak přesvědčivé je ţít z toho pod-

statného a odevzdávat se Otcově Prozřetelnosti.  

8. V základě mnoha konkrétních iniciativ, které se budou moci během tohoto dne 

uskutečnit, ať je vţdy modlitba. Nezapomínejme na to, ţe Otčenáš je modlitba chudých. Pros-

ba o chleba totiţ vyjadřuje naši odevzdanost Bohu při prvotních potřebách našeho ţivota. To, 

co nás Jeţíš touto modlitbou naučil, vyjadřuje a shrnuje výkřik těch, kdo trpí kvůli ţivotním 

obtíţím a nedostatku toho potřebného. Učedníkům, kteří Jeţíše ţádají, aby je naučil modlit se, 

On odpověděl slovy chudých, kteří se obracejí k jedinému Otci, v němţ se všichni poznávají 

jako bratři. Otčenáš je modlitba, která se vyjadřuje v mnoţném čísle: chléb, o nějţ prosíme, je 

„náš“, a to vyţaduje jeho sdílení, spoluúčast a společnou zodpovědnost. V této modlitbě 

všichni poznáváme potřebu překonávat kaţdou formu sobectví, abychom měli přístup k ra-

dosti ze vzájemného přijetí.  

9. Ţádám spolubratry biskupy, kněze a jáhny – jejichţ vlastním povoláním a posláním 

je podporovat chudé – zasvěcené osoby, sdruţení, hnutí a rozsáhlý svět dobrovolníků, aby se 

nasadili pro to, aby se tímto Světovým dnem chudých zavedla tradice, která konkrétně přispě-

je k evangelizaci dnešního světa.  

Kéţ tento nový Světový den se stane silným apelem na naše svědomí věřících, aby-

chom byli stále přesvědčenější, ţe sdílení s chudými nám umoţní chápat evangelium v jeho 

stále větší hloubce. Chudí nejsou problémem, ale jsou zdrojem, z něhoţ máme čerpat, aby-

chom přijímali a ţili podstatu evangelia.  

 

Ve Vatikánu 13. června 2017 Památka svatého Antonína z Padovy 

FRANTIŠEK 

 

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