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Konventuální kostel 

PANNY MARIE POD ŘETĚZEM  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee  

ÚNOR  L.P. 2018 

Bohoslužby.  

Mše svatá je slavena pravidelně v neděli v 10:00 hodin a v úterý a v pátky doby postní 

v 17:30 hodin. Mše sv. o 3. neděli v měsíci 18. února 2018 – 1. neděle postní) je slouţena latinsky. 

Příležitost ke svátosti smíření je vţdy 30 minut přede mší sv. nebo dle domluvy s knězem.  

 

Den a hodina Slavení poznámka 

1. čtvrtek    

2. pátek 17:30 UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU svátek 

3. sobota  sv. Blaţeje, biskupa a mučedníka; sv. Ansgara, biskupa  

4. neděle 10:00 5. neděle v mezidobí  

5. pondělí  sv. Agáty, panny a mučednice památka 

6. úterý 17:30 sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků památka 

7. středa    

8. čtvrtek  sv. Jeronýma Emilianiho; sv. Josefíny Bakhity, panny  

9. pátek    

10. sobota  sv. Scholastiky, panny památka 

11. neděle 10:00 6. neděle v mezidobí  

12. pondělí    

13. úterý 17:30   

14. středa 17:30 Popeleční středa  

15. čtvrtek    

16. pátek 17:30   

17. sobota    

18. neděle 10:00 1. neděle postní Latinsky 

19. pondělí    

20. úterý 17:30 VÝROČÍ POSVĚCENÍ VELKÉHO KOSTELA NA MALTĚ slavnost 

21. středa    

22. čtvrtek  STOLCE SV. PETRA svátek 

23. pátek 17:30   

24. sobota    

25. neděle 10:00 2. neděle postní  

26. pondělí    

27. úterý 17:30   

28. středa    

 

O svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) v pátek 2. února 2018 bude slouţena mše 

sv. v 17:30. Bohosluţba začne v bráně do nádvoří před kostelem ţehnáním svíček (nezapomeňte si 

je laskavě přinést), poté bude průvod do kostela a mše sv.  
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Ve středu 14. února 2018 Popeleční středou začíná posvátná doba postní. Protoţe jde o 

touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého společenství, spojujeme se na za-

čátku Postní doby na Popeleční středu společným půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“.  „Zdr-

ţenlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protoţe byla v tradici vţdy povaţována za 

určitý komfort v běţné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrţenlivosti 

se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na Popeleční středu jsou dospělí 

křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, coţ znamená, ţe pou-

ze jednou za den se smí najíst do sytosti.  

O Popeleční středě po 17:00 hodin se bude konat modlitba Sedmi kajících žalmů. V 17:30 

pak bude mše sv. s udílením popelce. 

Během postní doby v úterý bude mše sv. spojena se slavením nešpor; v pátek v 17:00 se 

bude konat pobožnost křížové cesty, po níţ bude slouţena mše sv. 

Při bohosluţbách v neděli 25. února 2018 (2. neděle postní) proběhne sbírka „Svatopetrský 

haléř“; v roce 2017 bylo celkem vybráno 951 427,60 Kč. 

Setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s kardinálem Dominikem Dukou 

OP, arcibiskupem pražským 

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

Arcidiecézi praţské a všechny věřící ke společnému slavení svátku Uvedení Páně do chrámu a 

Světového dne zasvěceného života v sobotu 3. února 2018. Mše svatá bude zahájena v 10:00 ho-

din obřadem ţehnání svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. Pokračovat 

bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, do které se půjde z kostela Všech svatých průvo-

dem.  

Koncert duchovní hudby. 

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špi-

tální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní hudbu a Konzervatoř Jana 

Deyla za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 19. února 2018 od 17:00 hod. v kostele Panny 

Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby. Vstup na 

koncert je volný.  

Na programu jsou díla Johanna Sebastiana BACHA, Nicolause BRUHNSE, Cézara FRANCKA, 

Jiřího CHURÁČKA a W. A. MOZARTA; účinkují K. BRHLOVÁ – flétna, K. GROSSLOVÁ a E. ASHU-

MOVÁ – zpěv, M. MOUDRÝ – varhany.  

60. řádová pouť do Lourdes. 

60. řádová pouť proběhne v termínu 3. května – 7. května 2018. 

České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů Vás srdečně zve ke společné 

účasti na své řádové pouti k Panně Marii lurdské. Do Lurd budeme jako v uplynulých letech cesto-

vat letecky, speciálním letadlem z Prahy. Termín naší pouti je 3.5-7.5.2018. V tomto termínu se jiţ 

tradičně sjedou do Lurd členové a příznivci Maltézského řádu, stejně jako členové maltézských 

pomocných organizací, aby zde spolu s velkým počtem nemocných uctívali Pannu Marii. Kaţdo-

ročně se zde sejde téměř deset tisíc poutníků z celého světa. Náklady na pouť Náklady pro jednoho 

účastníka tento rok představují 16.000,- Kč. Je v nich zahrnuta: letecká přeprava speciálním letem z 

Prahy – letiště Václava Havla do Tarbes – Lourdes a zpět, doprava z letiště v Lurdech do hotelu a 
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zpět, ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu nebo bezbariérovém poutním domě, stravování formou 

plné penze. 

Přihlášky a podrobné informace  jsou na www.lurdy.eu nebo v sakristii kostela. 

Poselství Svatého otce ke Světovému dni nemocných 11. února 2018  

Mater Ecclesiae: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“ 

A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 19,26-27) 

 

Drazí bratři a drahé sestry,  

církevní sluţba nemocným a těm, kteří o ně pečují, musí pokračovat se stále novou horlivos-

tí ve věrnosti Pánovu poslání (srov. Lk 9,2-6; Mt 10,1-8; Mk 6,7-13). Církev musí následovat velmi 

přesvědčivý příklad svého zakladatele a Mistra. Téma Dne nemocných je v letošním roce převzato 

ze slov, jimiţ se Jeţíš, vztyčený na kříţi, obrací na svou matku Marii a na Jana: „Ţeno, to je tvůj 

syn.“ … „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 19,26-27).  

1. Tato Pánova slova vnášejí světlo do hlubokého tajemství kříţe. Kříţ nepředstavuje bezna-

dějnou tragédii, ale místo, na kterém Jeţíš ukazuje svou slávu a předává svou poslední vůli lásky, 

která se stává základním pravidlem křesťanské komunity a ţivota kaţdého učedníka. Jeţíšova slova 

dávají základ mateřskému poslání Panny Marie vůči celému lidstvu. Maria se má stát především 

matkou učedníků svého Syna, má pečovat o ně a o jejich cestu. Mateřská péče o syna nebo dceru 

obnáší, jak víme, materiální i duchovní aspekty výchovy. Nevýslovná bolest kříţe proniká Mariinu 

duši (srov. Lk 2,35), ale neochromí ji. Naopak, začíná pro ni jako Jeţíšovu matku nová cesta sebe-

darování. Jeţíš na kříţi má starost o církev a o celé lidstvo a Maria je povolána, aby tuto jeho starost 

sdílela. Kdyţ Skutky apoštolů líčí mohutné vylití Ducha Svatého o letnicích, zároveň ukazují, ţe 

Maria začala plnit svou úlohu v prvním společenství církve. Je to úloha, která nikdy nekončí.  

2. Milovaný učedník Jan představuje církev, mesiášský lid. Má Marii přijmout za svou mat-

ku. Je povolán ji přijmout a kontemplovat v ní vzor učedníka, kontemplovat mateřské poslání, které 

jí Jeţíš svěřil, poslání s jeho starostmi a plány. Jan má přijmout matku, která dává ţivot svým dě-

tem, jeţ jsou schopny milovat podle Jeţíšova přikázání, a miluje je. Mariino mateřské poslání pečo-

vat o děti je svěřeno Janovi a celé církvi a je v něm zahrnuto společenství všech učedníků.  

3. Učedník Jan, který s Jeţíšem sdílel vše, ví, ţe Mistr chce všechny lidi dovést k setkání s 

Otcem. On můţe svědčit o tom, ţe Jeţíš se setkal s mnoha lidmi nemocnými jak na duchu, kteří byli 

plni sebestřednosti (srov. Jan 8,31-39), tak i na těle (srov. Jan 5,6). Všem daroval milosrdenství a 

odpuštění, nemocným i fyzické uzdravení, znamení hojného ţivota v království, kde bude osušena 

kaţdá slza. Tak jako Maria jsou i učedníci povoláni, aby se starali jedni o druhé, ale nejen to; vědí, 

ţe Jeţíšovo srdce je otevřené všem bez výjimky. Všem musí být hlásáno evangelium o Boţím krá-

lovství. Všichni, kdo to potřebují, mají pocítit křesťanskou lásku, protoţe jsou to lidé, Boţí děti.  

4. Toto mateřské poslání církve vůči potřebným a nemocným lidem se v dvoutisícileté histo-

rii církve konkretizovalo v bohaté řadě iniciativ na pomoc nemocným. To je třeba mít na paměti, 

jelikoţ tato péče se uskutečňuje po celém světě i dnes. V zemích, kde je dostatečně vybudován sys-

tém veřejného zdravotnictví, se činnost katolických kongregací, diecézí a jejich nemocnic zaměřuje 

– kromě poskytování kvalitní lékařské péče – na úsilí stavět do středu zájmu zdravotnických zaříze-

ní člověka. Vědecká bádání provádějí v úctě k ţivotu a ke křesťanským mravním hodnotám. V ze-

mích, kde zdravotnický systém není dostatečný nebo vůbec neexistuje, usiluje církev svou prací 

nabídnout lidem v oblasti péče o zdraví co nejvíce. Snaţí se předcházet dětské úmrtnosti a vítězit 
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nad některými velice rozšířenými nemocemi. Zdravotní péči se snaţí poskytovat i tam, kde není 

schopna léčit. Obraz církve jako „polní nemocnice“, která přijímá všechny zraněné ţivotem, je vel-

mi konkrétní, protoţe v některých částech světa poskytují obyvatelstvu nezbytnou péči pouze misij-

ní či diecézní nemocnice.  

5. Připomínka dlouhé historie sluţby nemocným je důvodem k radosti pro křesťanské ko-

munity, zvláště pro ty, které tuto sluţbu poskytují dnes. Je třeba pamatovat na minulost a z ní získat 

obohacení. Máme se z ní učit velkodušnosti mnohých zakladatelů institutů ve sluţbě nemocným aţ 

k úplné oběti; vynalézavosti, kterou přináší láska, nechat se inspirovat mnohými iniciativami v prů-

běhu staletí; úsilím ve vědeckém výzkumu za účelem nabídnout nemocným nové a věrohodné lé-

čebné postupy. Toto dědictví minulosti napomáhá dobrému plánování budoucnosti. Například 

ochránit katolické nemocnice před rizikem ziskuchtivosti, která celosvětově usiluje uvést péči o 

zdraví na trh, a tím z této péče vylučuje chudé lidi. Organizační inteligence a láska spíše vyţadují, 

aby byl nemocný respektován ve své důstojnosti, která vţdy zůstane středem léčebného procesu. 

Toto nasměrování si musí osvojit také křesťané, kteří pracují ve veřejných strukturách a jsou povo-

láni, aby svou sluţbou vydávali dobré svědectví evangeliu.  

6. Jeţíš zanechal církvi darem svou uzdravující moc: „Ty, kdo uvěří, budou provázet tato 

znamení: … na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví je“ (Mk 16,17-18). Skutky apoštolů popisují 

uzdravení prostřednictvím Petra (srov. Sk 3,4-8) a Pavla (srov. Sk 14,8-11). Jeţíšovu daru odpovídá 

úloha církve, která ví, ţe má přinášet nemocným stejný pohled plný něhy a soucitu jako Pán. Pasto-

race ve zdravotnictví vţdy zůstane nezbytným a základním úkolem, který je třeba ţít s obnovova-

ným úsilím jak ve farním společenství, tak v nejprestiţnějších zdravotnických střediscích. Nemů-

ţeme také zapomínat na citlivost a vytrvalost, s nimiţ se mnohé rodiny věnují svým dětem, rodičům 

nebo příbuzným, ať uţ jsou chronicky nemocní nebo těţce postiţení. Péče poskytovaná v rodině je 

mimořádným svědectvím lásky k člověku a je třeba ji podpořit uznáním a vhodnou politikou. Léka-

ři a zdravotní sestry, kněţí, zasvěcené osoby, dobrovolníci, rodinní příslušníci a všichni, kdo se vě-

nují péči o nemocné, jsou součástí tohoto církevního poslání. Je to sdílená zodpovědnost, která 

obohacuje hodnotu kaţdodenní sluţby.  

7. Marii, Matce něţnosti, chceme svěřit všechny nemocné na těle a na duchu, aby v nich 

podpořila naději. Prosíme ji také, aby nám pomohla v přívětivosti k nehybným nemocným bratřím a 

sestrám. Církev je si vědoma, ţe potřebuje mimořádnou milost, aby mohla dostát své evangelní 

sluţbě – péči o nemocné. Spojme se v neúnavné prosbě k Matce Páně, aby kaţdý člen církve ţil s 

láskou povolání ke sluţbě ţivotu a zdraví. Panna Maria ať se přimlouvá za tento XXVI. světový den 

nemocných; ať pomůţe nemocným proţívat jejich utrpení ve společenství s Jeţíšem a provází ty, 

kdo se o ně starají. Všem nemocným, zdravotníkům, dobrovolníkům uděluji z celého srdce apoš-

tolské poţehnání.  

Ve Vatikánu 26. listopadu 2017 Slavnost Jeţíše Krista Krále  

FRANTIŠEK 

 

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

http://www.maltezskyrad.cz 

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 

 


