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kostel 
Panny Marie 

Pod řetězem  
 

oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee……  

ČERVEN L.P. 2013 

Pokleknutí před eucharistií je vyznáním svobody 
Homilie papeže Benedikta XVI. na slavnost Božího Těla,  

Lateránská bazilika, 22. května 2008 
přeložil Milan GLASER, Česká sekce Radia Vaticana; www.radiovaticana.cz 

 
Drazí bratři a sestry, 
po působivé liturgické době, jež - soustředěna kolem Velikonoc - trvá tři 

měsíce, nejprve čtyřicet dní postního a pak padesát dní velikonočního období, 
nás liturgie přivádí ke slavení třech svátků, které mají určitou „syntetickou“ po-
vahu: Nejsvětější Trojice, Corpus Domini a nakonec Nejsvětější Srdce Ježíšovo. 
Co je vlastním smyslem dnešní slavnosti Těla a Krve Páně? Říká nám to sama 
slavnost v průběhu jejích základních gest: nejprve jsme shromážděni kolem Pá-
nova oltáře, abychom přebývali společně v jeho přítomnosti; potom to bude pro-
cesí, tj. kráčení spolu s Pánem a nakonec pokleknutí před Pánem - adorace, kte-
rou se mše začíná, provází celé procesí a vrcholí ve finálním momentu svátost-
ného požehnání, kdy se všichni klaníme před Tím, který se sklonil až k nám a 
dal za nás svůj život. Zastavme se krátce u těchto třech postojů, protože jsou 
vskutku výrazem naší víry a našeho života.  

První úkonem je shromáždění se v přítomnosti Páně. Tedy to, co se staro-
dávně nazývalo statio. Představme si na chvíli, že by v celém Římě nebyl než 
tento jediný oltář a že všichni křesťané města jsou pozváni sejít se tady a slavit 
Spasitele zabitého a 
zmrtvýchvstalého. To nám 
umožní porozumět tomu, 
čím bylo slavení eucharis-
tie na počátku v Římě a v 
mnoha jiných městech, 
kam přišlo evangelní po-
selství. V každé místní 
církvi byl pouze biskup a 
kolem něho, kolem eucha-
ristie, kterou slavil, se 
utvářelo jediné společen-
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ství, protože byl jeden požehnaný Kalich a jeden lámaný Chléb, jak jsme slyšeli 
ze slov apoštola Pavla ve druhém čtení (srov. 1 Kor 10,16-17). Na mysl přichází 
další známý Pavlův výraz: „už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk 
svobodný, už není muž nebo žena, všichni jste jeden v Kristu Ježíši“ (Gal 3,28). 
„Vy všichni jste jedno!“ V těchto slovech zaznívá pravda a moc křesťanské re-
voluce, té nejhlubší revoluce lidských dějin, která se zakouší právě při eucharis-
tii: tady se shromažďují v Pánově přítomnosti lidé různého věku, pohlaví, soci-
álního postavení a politických názorů. Eucharistie nemůže být nikdy soukromou 
událostí, vyhrazenou pro lidi, kteří si vzájemně sebe zvolili na základě náklon-
nosti či přátelství. Eucharistie je veřejný kult, na němž není nic esoterického, nic 
exkluzivního. Také dnes večer jsme si tady nezvolili my s kým se setkáme. 
Přišli jsme sem a nacházíme se jedni vedle druhých, spojeni vírou a povoláni 
stát se jediným tělem sdílením jediného Chleba, kterým je Kristus. Jsme 
sjednoceni i přes národnostní, profesní, sociální či politické rozdíly: otevíráme 
se jedni druhým, abychom se stali jedno, počínaje od Něho. Toto bylo již od 
počátku charakteristickou známkou křesťanství, jež se viditelně uskutečňovala 
kolem eucharistie. A stále je třeba bdít nad tím, aby opětovná pokušení 
stranickosti, byť v dobré víře, nevedla ve skutečnosti směrem opačným. Proto 
nám Corpus Domini připomíná především to, že být křesťany znamená 
shromáždit se ze všech stran a přebývat v přítomnosti jediného Pána a stanout v 
jednotě s Ním.  

Druhým konstitutivním aspektem 
je kráčení spolu s Pánem. Je to skuteč-
nost, jež je vyjádřena procesím, které 
prožijeme po mši svaté téměř jako její 
přirozené prodloužení, až půjdeme za 
Tím, který Cesta, Putování. Pán Ježíš 
nás darováním sebe samého v eucharis-
tii uvolňuje z našeho „ochrnutí“, dává 
nám postavit se a kráčet vpřed, umož-
ňuje nám učinit krok, a pak další a tak 
nás uvádí na cestu silou tohoto Chleba 
života. Jako se stalo u proroka Eliáše, 
který se utekl na poušť ze strachu před 
svými nepřáteli, a rozhodl se zemřít 
(srov. 1 Král 19,1-4). Bůh jej však pro-
budil ze spánku a nalezl upečený chléb 

na rozžhaveném kameni: „Vstaň a najez se - uslyšel - neboť cesta by pro tebe 
byla příliš dlouhá“ (1 Král 19,5.7). Procesí Corpus Domini nás učí, že eucharis-
tie nás chce vysvobodit z každé sklíčenosti a neútěchy, chce nám dát povstat, 
abychom mohli znovu nastoupit cestou v síle, kterou nám Bůh dává prostřed-
nictvím Ježíše Krista. To je zkušenost lidu Izraele během exodu z Egypta, dlou-
hého putování přes poušť, o kterém jsme slyšeli v prvním čtení. Tato zkušenost 
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je pro Izrael konstitutivní, ale je příkladem pro celé lidstvo. Vždyť výraz „nejen 
chlebem živ je člověk, ale .. vším co vychází z Hospodinových úst“ (Dt 8,3) je 
univerzální výrok, který se vztahuje na každého člověka jako takového. Každý 
může nalézt vlastní cestu, pokud se setká s Tím, který je Slovem a Chlebem ži-
vota, a nechá se vést jeho přátelskou přítomností. Jak bychom mohli bez 
Boha,který-je-s-námi, bez blízkého Boha vytrvat na životní pouti, ať už jako je-
dinci nebo jako společnost a rodina národů? Eucharistie je Svátost Boha, který 
nás nenechává na cestě samotné, ale kráčí po našem boku a ukazuje nám směr. 
Nestačí totiž kráčet vpřed, je třeba vědět kam se jde! Nestačí „pokrok“, pokud 
chybí opěrné kriterium. A jde-li se bez něho, je nebezpečí sejití z cesty nebo mi-
nutí se cílem. Bůh nás stvořil svobodné, ale nenechal nás samotné: On sám se 
stal „cestou“ a přišel, aby šel spolu s námi, aby naše svoboda měla rozlišující 
kritérium správné cesty a postupovala po ní.  

V tomto bodě nelze nepomyslet na začátek „desatera přikázání“, kde stojí: 
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem Tě vyvedl z egyptské země, z domu ot-
roctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě“ (Ex 20,2-3). Nalézáme zde smysl 
třetího konstitutivního prvku Corpus Domini: pokleknout v adoraci před Pánem. 
Klanět se Bohu, Ježíši Kristu, který se z lásky stal chlebem, je tou nejradikál-
nější a nejplatnější oporou proti modloslužbám včerejška i dneška. Pokleknout 
před eucharistií je vyznáním svobody: kdo se klaní Ježíši nemůže a nemá se kla-
nět žádné, byť jakkoli silné, pozemské moci. My křesťané poklekáme pouze 
před Nejsvětější svátostí, protože věříme a poznáváme, že v ní je přítomen je-
diný pravý Bůh, který stvořil svět a tolik jej miloval, že dal svého Jednoroze-
ného Syna (srov. Jan 3,16). Skláníme se před Bohem, který se jako první sklonil 
k člověku jako Dobrý Samaritán, aby se jej ujal a daroval mu život, a sklonil se 
k nám, aby umyl naše nečisté nohy. Klanět se Kristovu Tělu znamená věřit, že v 
tomto kousku chleba je skutečně Kristus, který dává pravý smysl životu ne-
změrného univerza jakož i nepatrného tvora, celým lidským dějinám jakož i 
tomu nejkratšímu životu. Adorace je modlitba, která prodlužuje slavení a přijí-
mání eucharistie, a duši sytí láskou, pravdou, pokojem a nadějí, protože Ten, 

před nímž se skláníme, 
nás nesoudí a neutiskuje, 
nýbrž osvobozuje a pro-
měňuje.  

Proto nás shro-
máždění, kráčení a kla-
nění naplňuje radostí. 
Osvojme si postoj kla-
nění Panny Marie, kterou 
si v tomto měsíci květnu 
zvlášť připomínáme, a 
modleme se za nás a za 
všechny modleme se za 



 
 
 

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

 
4 

každého člověka, který žije v tomto městě, aby mohl poznat Tebe, Otče a Toho, 
kterého jsi poslal, Ježíše Krista. A tak mít život v hojnosti. 

Amen. 

 Bohoslužby. 
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu, o 

Prvním pátku (7. června 2013) v 17:30 hodin. 
Podobně jako v minulých letech, zve srdečně pan kardinál Dominik DUKA 

OP všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid 
v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 30. května 
2013 v 17:00 hod. bude pan kardinál sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a 
Vojt ěcha slavnou mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické 
procesí. Na tuto slavnost zveme především pražské farnosti a duchovní působící 
v Praze. Tomuto společnému slavení by se měla dát přednost před bohoslužbami 
v jednotlivých pražských farnostech. Dosavadní zkušenost ukázala, že slavení 
na výše zmíněných místech může mít důstojný průběh, jak je požadováno, a je 
také příležitostí k oslavě tohoto významného svátku s diecézním biskupem.  

Mše sv. 2. června 2013 (9. neděle v mezidobí) v našem kostele slavena 
nebude. Všichni společně budeme slavit mši sv. v 9:30 hodin ve farním kos-
tele sv. Tomáše; po mši sv. vyjde eucharistický průvod, jehož jedno zastavení 
bude i v našem kostele. 

V pátek 7. června 2013 je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a sou-
časně 1. pátek měsíce; mše sv. bude sloužena v 17:30 hodin, 

O slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, patrona maltézského řádu, bude 
sloužena slavná mše sv. v 15:30 hodin. 

Při bohoslužbách v neděli 30. června 2013 se bude konat Svatopetrská 
sbírka na bohoslovce. V loňském roce bylo vybráno 592 503,- Kč a prostředky 
byly použity na stravné bohoslovců (včetně stravy a ubytování v seminářích), 
byl poskytnut příspěvek Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze a příspěvek 
bohoslovcům. 

Varhanní nešpory maltézských rytířů 
V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suve-

rénní 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 již šestý koncert 
duchovní hudby v úterý  18. června 2013 v 17:00 hodin. 

Účinkují:Iva LOKAJÍČKOVÁ – barokní flétny a Alena HÖNIGOVÁ – var-
hany. 

 
Program: 
 

Sebastian Raval  Dolce ha Madonna il Viso; 
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(1550-1604): Canones Salve Sancte Jakobe 
 

Azzolino Bernardino della Ciaja  
(1671 – 1755): 

Sonata IV. 

Arcangelo Corelli (1653-1713): Sonata I. 
Jan Pieterszon Sweelink (1562 –1621): Psalm 140: Ik heb den Heer lief 
Jacob van Eyck (ca. 1590 - 1657): Onse Vader in Hemelryck 
Johann Ludwig Krebs (1713 – 1780): Fuga sopra Magnificat 

 
Vstup na koncert je volný. 
 

Katolická charismatická konference 
2013 

Katolická charismatická konference 
2013 se uskuteční ve dnech 10.-14.7.2013 na 
výstavišti BVV v Brně. Motto konference 
bude: "On je hostem u hříšného člověka" (Lk 
19,7). Zahraničním hostem bude Charles 
WHITEHEAD, který patří mezi nejznámější 

osobnosti Katolické charismatické obnovy. Charles WHITEHEAD ještě done-
dávna zastával úřad prezidenta Rady ICCRS, což je mezinárodní koordinační 
centrum Obnovy v Římě, a celých dvacet let vedl charismatickou obnovu v An-
glii. V současné době předsedá ekumenické organizaci ICC (Mezinárodní cha-
rismatická konzultace) a je poradcem Alpha International. Jeho žena Sue je an-
glikánka, mají spolu čtyři dospělé děti. V Anglii spolu založili velice populární 
konferenci rodin s názvem Celebrate. V civilním zaměstnání byl Charles 
WHITEHEAD manažerem marketingové společnosti, nyní se už léta věnuje službě 
církvi na plný úvazek. 

Další informace a přihlašování na http://konference.cho.cz/.  
Přihlašování končí 23. června 2013. 

Národní pouť do Svaté Země v listopadu 2013. 
PROČ NÁRODNÍ POUŤ A V ČEM SE LIŠÍ OD TRADI ČNÍCH 

POUTNÍCH ZÁJEZD Ů? 
Rok víry vyhlášený Svatý otcem Benediktem XVI., který právě probíhá, 

bude zakončen slavností Ježíše Krista Krále 24.11.2013. 
Pro naši místní církev diecézí Čech a Moravy, ale také pro sousední Slo-

vensko, Polsko a Maďarsko je tento rok 2013 současně významným jubileem 
1150 let od příchodu našich věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje k nám. 

Vrcholem tohoto Cyrilometodějského roku a současně Roku víry v naší 
zemi budou velehradské slavnosti na počátku července 2013. Naším vroucím 
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přáním je, aby mohl být osobně přítomen i Petrův nástupce Svatý otec Benedikt 
XVI. na Velehradě. 

K prožívání Roku víry také Svatý otec doporučil návštěvu Svaté Země a 
míst bezprostředně spojených s kořeny křesťanství - země Ježíše a Panny Marie. 

VELEHRAD A ZEM Ě JEŽÍŠOVA 
Česká biskupská konferrence na svém podzimním plenárním zasedání na 

Vranově přijala návrh svého člena, královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vo-
kála, zakončit Rok víry Národní poutí do Svaté Země v listopadu 2013. 

 Při hlavních bohoslužbách Národní 
poutě se ve Svaté Zemi spojí na nejposvátněj-
ších místech této planety naši pastýři - otcové 
biskupové všech našich diecézí se svými 
diecézany a všichni společně budeme zpří-
tomňovat při slavení mše svaté Kristovu oběť 
za naši spásu, jeho působení a poslání všech 
křesťanů, nést toto světlo víry v jediného ži-
vého a pravého Boha Otce, Ježíše Krista a Du-
cha Svatého do naší země, do našich rodin, 
farností, měst a obcí, do veřejného a společen-

ského života. 
Letošní Velehrad nás všechny spojí s obdobím před 1150 lety, kdy pro-

střednictvím našich věrozvěstů jsme začali plně přijímat křesťanství a následná 
podzimní Národní pouť do Svaté Země nás přivede na místa narození, veřejného 
působení, smrti a zmrtvýchvstání Božího Syna a syna Panny Marie, Ježíše 
Krista. 

Hlavní body společného programu: 
� Pátek 8.11.2013 ve 12.00 hod. mše sv. na Hoře Blahoslavenství v Galileji, 
� v sobotu 9.11.2013 ve 12.00 hod. v Betlémě na Poli pastýřů  
� a v neděli 10.11.2013 ve 12.00 hod.v centru starého Jeruzaléma, bezpro-

středně pod chrámem Božího Hrobu (Kalvárie) v kostele sv. Anny.  
Na těchto místech budeme všichni společně z ČR, ve skupinách po diecé-

zích slavit pod vedením primase českého, kardinála Dominika Duky OP a met-
ropolity moravského, arcibiskupa Jana Graubnera a dalších našich biskupů, 
společně s kněžími a seminaristy, řeholníky a řeholnicemi, novými církevními 
hnutími a komunitami tyto tři společné bohoslužby. 

Další informace na http://www.narodnipoutdosvatezeme.cz/. 

U tebe je pramen života 
sv. Bonaventura, Opusculum 3, Lignum vitae, 29-30. 47: Opera omnia 8, 79 

 
Zamysli se také ty, vykoupený člověče, kdo to za tebe visí na kříži, uvaž 

jeho velikost a svatost, uvědom si, že jeho smrt přináší mrtvým život, že nad 
jeho odchodem ze světa truchlí nebesa i země a pukají tvrdé skály.  
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A rozjímej dále: Z boku 
ukřižovaného Krista měla vznik-
nout církev. Měla se také naplnit 
slova Písma: Uvidí, koho probodli. 
A tak došlo Božím řízením 
k tomu, že jeden voják ten svatý 
bok proklál kopím. Z otevřeného 
boku se vyřinula krev s vodou, vý-
kupné za naši spásu. Vytryskla 
z hlubin studnice Kristova srdce, 
aby dala svátostem církve moc 
vlévat život milosti a zároveň aby 
pro všechny, kdo žijí v Kristu, 
byla nápojem z živého pramene, 
tryskajícího do života věčného.  

Nuže vzhůru, duše, přítel-
kyně Kristova, spěchej napodobit 
holubici hnízdící u samého ústí 
rozsedliny, nepřestávej se starat, 
abys tam, u Kristova srdce, jako 
vrabec nalezla pro sebe místo, tam 
ulož plody své čisté lásky, jako 
když hrdlička ukládá svoje mlá-
ďata, tam pospěš navážit vody z pramenů Spasitelových, přilož své rty a pij. 
Vždyť toto je ten pramen tryskající zprostřed ráje a rozdělený do čtyř proudů, 
který zaplavuje otevřená srdce a zavlažuje i zúrodňuje celou zemi.  

Pospěš k tomuto prameni života a světla, duše Boha milující, ať jsi kdo-
koli, a obrať se k němu s veškerou upřímností svého srdce: Ó nevýslovná kráso 
nejvyššího Boha, ó nejčistší jase věčného světla, živote v každém životě žijící 
a světlo v každém světle svítící a od nejprvnějšího rozbřesku udržující v plném 
lesku po všechny časy nejrůznější světla, jež září před trůnem tvého božství!  

Ó věčný a nepřístupný, skvoucí a oblažující výtrysku pramene skrytého 
každému smrtelnému oku! Ty propasti beze dna, výšino bez vrcholu, velikostí 
nezměřitelná, čistoto nezkalitelná!  

Z tebe vytéká řeka obveselující obec Boží a my ti za to prozpěvujeme 
písně chvály, hlasitě plesajíce a vzdávajíce ti díky, neboť nám bylo dáno zakusit, 
že u tebe je pramen života a ve tvé záři vidíme světlo.  

 



 
 
 

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

 
8 

Červen 2013 
Den a čas Slavení poznámka 
1. sobota  sv. Justina, mučedníka památka 
2. neděle  9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

3. pondělí  sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků památka 
4. úterý    
5. středa 17:30 sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka  

6. čtvrtek  sv. Norberta, biskupa  

7. pátek 17:30 NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA  slavnost 
8. sobota  Neposkvrněného Srdce Panny Marie památka 
9. neděle 10:00 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

10. pondělí    
11. úterý  sv. Barnabáše, apoštola památka 
12. středa 17:30   
13. čtvrtek  sv. Antonína Paduánského, kněze a učitele 

církve 
památka 

14. pátek    
15. sobota  sv. Víta, mučedníka  

16. neděle 10:00 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   
17. pondělí    
18. úterý    
19. středa 17:30 bl. Gerlanda d'Alemanna, rytíře SMOM památka 
20. čtvrtek    
21. pátek  sv. Aloise Gonzagy, řeholníka památka 
22. sobota  sv. Pavlína Nolánského, biskupa  

23. neděle 10:00 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   
24. pondělí 15:30 NAROZENÍ SV . JANA KŘTITELE  slavnost 
25. úterý    
26. středa 17:30   
27. čtvrtek  sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a uči-

tele církve 
 

28. pátek  sv. Ireneje, biskupa a mučedníka památka 
29. sobota  SV. PETRA A PAVLA , APOŠTOLŮ slavnost 
30. neděle 10:00 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

Suverénní řád Maltézských rytířů 
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 
 


