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kostel 
Panny Marie 

Pod řetězem  
 

oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee……  

ZÁŘÍ L.P. 2013 

Víra není ozdoba, nýbrž síla duše  
Papež František před modlitbou Angelus, nám. sv. Petra 18. srpna 

2013  
Přeložil Milan GLASER, www.radiovaticana.cz 

 
Dobrý den, drazí bratři a sestry! 
V dnešní liturgii slyšíme tato slova z listu Židům: „Vytrvale běžme o zá-

vod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází 
a on ji vede k dokonalosti“ (Žid 12,1-2). Tato slova musíme zdůraznit zvláště v 
tomto Roce víry. Také my během tohoto roku máme upřeny oči na Ježíše, pro-
tože víra, která je naším přitakáním synovskému vztahu k Bohu, přichází od 
Něho, přichází od Ježíše. On je jediným prostředníkem tohoto vztahu mezi námi 
a naším nebeským Otcem. Ježíš je Syn a my jsme dětmi v Něm. 

Boží Slovo této neděle však obsahuje také jedno Ježíšovo slovo, které nás 
uvádí do rozpaků a je třeba jej vyložit, jinak by mohlo vyvolat nedorozumění. 
Ježíš praví učedníkům: „Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, 
ale rozdělení“ (Lk 12,51). Co to znamená? Znamená to, že víra není nějaká 
ozdoba či ornament. Žít víru neznamená ozdobit život trochou náboženství, jako 
by byl dortem, který se zdobí šlehačkou. Nikoli, to není víra. Věřit znamená 
zvolit Boha za základní kriterium života, a Bůh není prázdný, není neutrální, 
Bůh je vždy pozitivní. Bůh je láska a láska je pozitivní! Po té, co přišel Ježíš na 
svět, nelze dělat jako bychom Boha neznali, jako by byl abstraktní, prázdnou 
věcí, čistě nominálním odkazem. Nikoli, Bůh má konkrétní tvář, má jméno: Bůh 
je milosrdenství, Bůh je věrnost, je život, který se dává nám všem. Proto Ježíš 
říká, že přinesl rozdělení. Nikoli proto, že chce lidi mezi sebou rozdělit, ale nao-
pak. Ježíš je náš pokoj, je naše smíření! Tento pokoj však není pokojem hrobo-
vým, není neutralitou. Ježíš nepřináší neutralitu, Jeho pokoj není kompromis za 
každou cenu. Následování Ježíše obnáší zřeknutí se zla, egoismu a volbu dobra, 
pravdy a spravedlnosti, i když to někdy vyžaduje oběť a zapření vlastních zá-
jmů. A toto rozděluje, jak víme. Rozděluje i ty nejtěsnější svazky. Avšak pozor: 
nerozděluje Ježíš! On dává kriterium: žít pro sebe anebo pro Boha a pro druhé; 
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nechat si sloužit anebo sloužit druhým; poslouchat vlastní já anebo poslouchat 
Boha. V tomto smyslu je Ježíš „znamením odporu“ (Lk 2,34). 

Tato slova evangelia tedy nikterak neschvalují užití síly na obranu víry. 
Opak je pravdou. Pravou silou křesťana je moc pravdy a lásky a obnáší zřeknutí 
se každého násilí. Víra a násilí jsou neslučitelné! Víra a násilí jsou neslučitelné. 
Avšak víra a statečnost jdou pospolu. Křesťan není násilníkem, ale je silný. Ja-
kou silou? Mírností, silou mírnosti, silou lásky. 

Drazí přátelé, i mezi Ježíšovými příbuznými byli někteří, kdo nesdíleli 
plně jeho způsob života a kázání (srov. Mk 3,20-21). Jeho Matka Jej však násle-
dovala vždy věrně, měla upřeny oči svého srdce na Ježíše, Syna Nejvyššího a na 
Jeho tajemství. A nakonec se, díky Mariině víře, Ježíšovi příbuzní stali součástí 
křesťanské obce (srov. Sk 1,14). Prosme Marii, aby i nám neustále pomáhala mít 
oči upřené na Ježíše a stále Jej následovat, i když to něco stojí.  

Zapamatujte si: následování Ježíše není neutralitou, nýbrž zapojením, 
protože víra není ozdobou, nýbrž duševní silou! 

 

Bohoslužby. 
Pravidelné bohoslužby 

jsou slaveny v neděli v 10:00 
hodin a ve středu, o Prvním 
pátku (6. září 2013) v 17:30 ho-
din. Mše sv. 3. neděli v měsíci 
(15. září 2013; 24. neděle v me-
zidobí) je slavena latinsky. 

V neděli 8. září 2013 je 
slavnost Narození Panny Ma-
rie, Naší Paní z Filermosu – 
mše sv. bude v obvyklém neděl-
ním čase, tj. v 10:00 hodin. 

Slavnost sv. Václava, 
mučedníka, oslavíme již 
v předvečer slavnosti, tj. v pátek 
27. září 2013 v 17:30. 

Při bohoslužbách o 26. 
neděli v mezidobí 29. září 2013 
proběhne Svatováclavská 
sbírka na církevní školství.  

Podzimní tzv. „suché dni“ 
(podzimní kvatembr – Quattuor 
Tempora) letos připadají na 18., 

20. a 21. září. Dle starobylého zvyku je vhodné v tyto dny konat skutky pokání a 
více se věnovat modlitbě. 



 
 
 

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

 
3 

Varhanní nešpory u maltézských rytířů 
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“  a v rámci Meziná-

rodního festivalu duchovního umění Svatováclavské slavnosti pořádá v úterý 10. 
září 2013 od 17.00 hodin Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruza-
léma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu v kostele Panny Marie 
Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně sedmý koncert duchovní 
hudby. Koncert probíhá za podpory MČ Praha 1. 

Účinkuje Katedrální sbor katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze s dirigentem JOSEFEM KŠICOU a varhaníkem PŘEMYSLEM KŠICOU. 
Program: 

PETR EBEN:  
1. MOTO OSTINATO z NEDĚLNÍ HUDBY 
2. VESPERAE (1968) (provedení v češtině): 

a. Předehra. Antifona a žalm 109 
b. Předehra. Antifona a žalm 112 
c. Antifona a žalm 126 
d. Responsorium breve (Zdrávas Maria, Versiculum) 
e. Předehra. Antifona ad Magnificat.  

3. FINALE z NEDĚLNÍ HUDBY   
 

Chcete si společně  přečíst celou Bibli? 
Martina JANDLOVÁ , http://tisk.cirkev.cz 

 
Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli a zatím 

jste na to neměli čas nebo dostatek odvahy?  
Na webových stránkách www.vezmiacti.cz připravuje Pastorační stře-

disko brněnské diecéze rozpis četby celé Bible v rozmezí dvou let, a to ve dvou 
variantách:  

a) rozpis četby na každý den – s volnými nedělemi a posledními dny v 
měsíci na doplnění nepřečteného, nebo  

b) souhrn četby na příslušný měsíc – s možností číst libovolně podle 
svých možností během daného měsíce.  

Slavnostní zahájení společné četby Písma 
svatého je naplánováno na neděli 6. října 2013 při 
nedělních bohoslužbách ve farnostech s požehná-
ním pro ty, kteří se rozhodli Bibli přečíst. Je 
možné číst libovolný překlad Písma (u ekumenic-
kého překladu jsou úvodní poznámky k příslušné 
knize, u Jeruzalémské bible jsou podrobnější po-
známky a vysvětlivky). 

Přípravou na čtení Písma svatého mohou 
být publikace (některé jsou zdarma dostupné i na 
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internetu), které můžete číst již během září 2013: 
• Dei verbum – konstituce II. vatikánského koncilu O Božím zjevení 
• Mnoho hlasů jedna víra (Felix PORSCH, vydal Zvon) - uvedení do NZ 
• Úvod do Písma svatého Starého Zákona (Dominik DUKA, vydal Krystal) 

Rozpis četby byl připraven na základě návodu pod názvem Světlem pro 
mé nohy je tvé slovo – Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku pražského 
biblisty Angela SCARANA S.S.L. Th.D. (s laskavým svolením Nakladatelství 
Paulínky).  

Jak říká ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze, P. Roman 
KUBÍN: „M ůžeme tedy začít společně 7. října 2013, nebo se zájemci mohou při-
pojit k programu Vezmi a čti celou Bibli vlastně kdykoli. V každém případě je 
účastník stále v tichém silném spojení s dalšími čtenáři, a to dává každému 
vnitřní podporu a jistotu: Nejsem v tom sám. Můžeme se vzájemně podporovat 
vzájemnou vytrvalostí i modlitbou. I v případě, že se na nějaký čas zastavím na 
místě, dá se později k biblickým poutníkům opět přidat a podle vlastní libosti 
dohnat, co zameškám. Ať už to bude jakkoli, určitě si mohu z četby Bible odnést 
moudrost a sílu pro každý den." 

Bibli je možné číst přímo z počítače nebo malého PDA, z vlastní Bible 
nebo tyto možnosti kombinovat. Úryvky lze také dostávat každý den e-mailem 
(registrace bude zveřejněna na webu Brněnského biskupství). 

 
Zajímavé knihy 
Z produkce Karmelitánského nakladatelství vybíráme 

(Kompletní nabídka knih jak Karmelitánského nakladatelství tak i 
jiných křesťanských nakladatelství je na www.ikarmel.cz): 

 
CHARLES WHITEHEAD : V síle Ducha 
Kniha není manuálem teologie Ducha svatého. Je spíše výzvou křesťa-

nům, aby o dar Ducha svatého prosili a s vírou očekávali jeho reálné působení 
ve svých životech. Autor zde vysvětluje působení Ducha svatého ve svátostech, 
ale i co znamená křest Duchem svatým a dary Ducha svatého (charismata). Na 
základě Písma svatého a zkušenosti církve ukazuje, že nejde o nějaké novoty, 
ale o novou otevřenost plnosti křesťanského života, života v síle Ducha Kris-
tova.   

 
CYRIL JOHN: Pozvání k přímluvné modlitbě 
Autor je toho názoru, že stojíme na prahu zlatého věku přímluvné mod-

litby. Navzdory tomu, kolik pozornosti se věnuje v současnosti potřebě 
přímluvné modlitby, nenajdeme na toto téma dostatek kvalitní literatury. Kniha 
chce inspirovat mnohé lidi k tomu, aby zatoužili přijmout konkrétní závazek k 
apoštolátu přímluvné modlitby. Každý křesťan je totiž povolán k přímluvné 
modlitbě a většina z nás by se měla přimlouvat mnohem víc, než jsme zvyklí. 
Jako věřící jsme povoláni k jedinečnému poslání: nejen abychom žádali o kon-
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krétní věci, ale abychom stáli ve víře a lásce před Bohem za druhé lidi, tak jako 
praotcové Izraele i proroci, tak jako celé generace světců.  

Kéž Duch svatý podněcuje stále více jednotlivců, modlitebních řetězců i 
center pro přímluvnou modlitbu v církvi, abychom se „postavili do trhliny“ před 
Boží tváří (srov. Ez 22,30) a přimlouvali se za příchod Božího království.  

 
DOM SAMUEL : Celým srdcem: O budoucnosti křesťanství v našem světě 
„Jak ve 21. století žít klášterním životem? Jak plnit naše křesťanské po-

volání ve světě rozpadlých hodnot? Přes všechen zmatek, jenž kolem nás 
vládne, máme předávat křesťanskou víru. Ale tím naše odpovědnost nekončí. 
Naším úkolem je také pečovat o výchovu těch, které Bůh povolal k mnišské a 
kněžské službě, aby dokázali převzít dědictví, jež nám bylo svěřeno, a podle 
něho žít a předávat je dál. 

I tato má úvaha o některých věčných otázkách, jako je modlitba, kněžství, 
Eucharistie nebo Panna Maria, a o problémech ilustrovaných zkušenosti, jako 
výkon autority, poddajnost žáka, jasnozřivost nebo pokora, i tato má úvaha, v 
níž se opírám o pevné dogmatické a duchovní základy, čerpá z bohatých zdrojů 
lidství těch, kdo mi byli – a dosud jsou – v klášterním životě učiteli. 

Kdybych měl shrnout téma této knihy do jednoho slova, řekl bych: Od-
vahu! Odvahu, která se nebojí zkoušky a ví, že i ta patří k životu. Odvahu, ne-
boli: Vzhůru srdce!“ 

Dom Samuel vstoupil v r. 1983 jako novic do kláštera Notre-Dame de 
Sept-Fons, jehož novicmistrem byl v té době otec Mikuláš. V r. 1990 byl vysvě-
cen na kněze a posléze opatem Domem Patrickem jmenován klášterním převo-
rem. V r. 2002 se stal jedním ze zakladatelů kláštera Panny Marie v Novém 
Dvoře v Čechách. V době, kdy psal tuto knihu, byl převorem. Koncem r. 2011 
se z komunity, vyrostlé na troskách ateismu, stalo opatství. 

 
HANS BUOB: Cesta obrácení 
Knížečka je přepisem dvou přednášek, které otec Hans Buob pronesl v 

září 1982 v misijním domě St. Gabriel v rakouském Mödlingen. Oslovuje v nich 
ty, kteří v následování Krista nechtějí ustrnout v půli cesty. V souladu s du-
chovní tradicí velkých křesťanských světců, jako byli Jan od Kříže nebo Kate-
řina Sienská, autor vysvětluje tři stupně vnitřního obrácení, jimiž křesťan na této 
pouti prochází, a jako zkušený duchovní vůdce nám radí, jak se v těchto etapách 
duchovního života správně zorientovat, které kroky jsou podstatné. Stupně obrá-
cení dává do souvislosti s nutnými změnami v modlitebním životě.    
 

Z produkce Nakladatelství a knihkupectví Paulínky vybíráme (Kom-
pletní nabídka knih na http://www.paulinky.cz): 
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BENEDIKT XVI.:  Radost z víry 
Benedikt XVI. k nám nadále promlouvá jako papež, kterému na srdci le-

žela víra každého křesťana. V této knize, která čerpá z jeho homilií, katechezí a 
promluv, vysvětluje a osvětluje základní pilíře křesťanské víry.  Jeho hluboká a 
zároveň prostá slova podněcují k promýšlení křesťanských pravd, ale také k hr-
dosti na to, že patříme mezi křesťany. Prohloubené znalosti pak vedou k radost-
nému prožívání své víry a inspirují k důvěrné modlitbě. 

 
FRANTIŠEK – JORGE MARIO BERGOGLIO : Pokora, cesta k Bohu 
Kard. Bergoglio čerpá z bohatství starobylé duchovní praxe otců pouště a 

předkládá nám spisek Dorothea z Gazy "O obviňování sebe sama". Vytyčuje tak 
stále aktuální cestu autentické křesťanské pokory, která je základem každého 
opravdového společenství.  

 
KLAUS-PETER VOSEN: Podle Srdce tvého, Rozjímání o litaniích k nej-

světějšímu Srdci Ježíšovu 
Autor nabízí svěží impulsy k rozjímání o jednotlivých invokacích litanií k 

nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Mohou posloužit jako podněty k osobní modlitbě 
nebo jako témata ke sdílení ve společenství. 
 

Pán se nad námi slitoval 
SV. AUGUSTIN, Sermo 23 A, 1-4: CCL 41, 321-323 

 
Můžeme být šťastni, jestliže to, o čem 

slyšíme a co zpíváme, také konáme. Když 
posloucháme, zaséváme a co konáme, to již 
je plod z té setby. To vám chci, moji milí, 
předem připomenout, abyste nechodili bez 
užitku do kostela; abyste tolik dobrého jen 
neposlouchali, ale také podle toho dobře žili. 
Milostí jeho jsme spaseni, říká apoštol, ne 
pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit; 
jeho milostí jsme spaseni. Náš dřívější život 
nebyl tak dobrý, aby se Bohu zalíbil a on 
aby si jej zamiloval a řekl: Pojďme na po-
moc těmto lidem, poněvadž dobře žijí. Nelí-
bil se mu náš život, nelíbilo se mu v nás nic, 
co jsme dělali my, ale neztratil zalíbení 
v tom, co v nás učinil on sám. Proto zavrhne 
to, co jsme učinili, a zachrání to, co učinil 
on.  
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Nebyli jsme dobří; ale smiloval se nad námi a poslal svého Syna, aby ze-
mřel, ne za dobré, ale za špatné, ne za spravedlivé, ale za hříšné: Kristus zemřel 
za bezbožníky. Co však čteme dál? Vždyť sotva kdo položí život za spravedli-
vého – možná že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Snad by se 
našel někdo, kdo by se odhodlal zemřít za spravedlivého. Kdo by však chtěl ze-
mřít za nespravedlivého, za hříšného, za špatného? Jedině Kristus, tak spraved-
livý, že ospravedlnil i nespravedlivé.  

Neměli jsme tedy, moji bratři, na svém účtě žádné dobré skutky, ale samé 
špatné. Ale přestože skutky lidí byly zlé, jeho milosrdenství lidi neopustilo. A 
tak Bůh poslal svého Syna, aby nás vykoupil: ne zlatem ani stříbrem, ale za cenu 
prolité vlastní krve, neposkvrněný Beránek byl veden k oběti za poskvrněné, a 
kdyby jen poskvrněné, a ne zcela zkažené! Takovou milost jsme tedy přijali. 
Žijme podle té milosti, kterou jsme dostali, nehřešme proti ní. Přišel k nám tak 
skvělý lékař, odpustil nám všechny hříchy. Hodláme-li být zase nemocní, nejen 
že budeme sami sobě škodit, ale projevíme také nevděk vůči lékaři.  

Jděme tedy jeho cestami, které nám ukázal, zvláště cestou pokory, kterou 
se pro nás stal on sám. Cestu pokory nám totiž ukázal v přikázáních a sám jí 
prošel tím, že za nás trpěl. Aby mohl za nás zemřít – ten, který zemřít nemohl, 
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Nesmrtelný vzal na sebe smrtelnost, 
aby mohl za nás zemřít a svou smrtí zabít naši smrt.  

To všechno učinil Pán, to nám daroval. Velký se ponížil, ponížený se dal 
zabít, zabitý vstal z mrtvých a byl povýšen, aby nás mrtvé nenechal v podsvětí, 
ale aby k sobě povýšil při vzkříšení mrtvých ty, které už teď povýšil jako spra-
vedlivé ve víře a vyznání. Dal nám tedy jako cestu pokoru. Budeme-li se jí dr-
žet, svěřili jsme se Pánu a nezpíváme zbytečně Velebíme tě, Bože, velebíme a 
vzýváme tvé jméno.  

 
 

 
 
 
 

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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Den a hodina Slavení poznámka 
1. neděle 10:00 22. neděle v mezidobí  
2. pondělí    
3. úterý  sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve památka 
4. středa 17:30   
5. čtvrtek    
6. pátek 17:30 První pátek měsíce  
7. sobota  sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka  
8. neděle 10:00 NAROZENÍ PANNY MARIE , 

V ŘÁDU MALTÉZSKÉM S  TITULEM „ Z FILERMU “  
SLAVNOST 

9. pondělí  sv. Petra Klavera, kněze a mučedníka  
10. úterý  bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka  
11. středa 17:30   
12. čtvrtek  Jména Panny Marie  
13. pátek  sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve památka 
14. sobota  POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE svátek 
15. neděle 10:00 24. neděle v mezidobí latinská 

16. pondělí  sv. Ludmily, mučednice památka 
17. úterý  sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, 

mučedníků 
 

18. středa 17:30   
19. čtvrtek  sv. Januária, biskupa a mučedníka  
20. pátek  sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong 

Ha-sanga, mučedníků 
památka 

21. sobota  SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY svátek 
22. neděle 10:00 25. neděle v mezidobí  
23. pondělí  sv. Zachariáše a Alžběty, rodičů sv. Jana 

Křtitele 
památka 

24. úterý  sv. Pia z Pietrelciny, kněze památka 
25. středa 17:30   
26. čtvrtek  sv. Kosmy a Damiána, mučedníků  
27. pátek 17:30 sv. Vincence z Paula, kněze památka 
28. sobota  SV. VÁCLAVA , MUČEDNÍKA , 

hlavního patrona českého národa 
SLAVNOST 

29. neděle 10:00 26. neděle v mezidobí  
30. pondělí  sv. Jeronýma, kněze a učitele církve památka 
 

 
 


