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Konventuální kostel 

Panny Marie 

Pod řetězem  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee  

ČERVENEC – SRPEN   L.P. 2017 

 

ČERVENEC 2017 

Den a hodina Slavení poznámka 

1. sobota  sv. Nikázia, rytíře a mučedníka SMOM památka 

2. neděle 10:00 13. neděle v mezidobí  

3. pondělí  SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA svátek 

4. úterý 17:30 sv. Prokopa, opata památka 

5. středa  
SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, 

patronů Evropy 
slavnost 

6. čtvrtek  sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice  

7. pátek    

8. sobota    

9. neděle 10:00 14. neděle v mezidobí  

10. pondělí    

11. úterý 17:30 SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY svátek 

12. středa  bl. Davida Gonsona, rytíře a mučedníka SMOM památka 

13. čtvrtek  bl. Hroznaty, mučedníka; sv. Jindřicha  

14. pátek  sv. Toskány, řeholnice SMOM památka 

15. sobota  sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve památka 

16. neděle 10:00 15. neděle v mezidobí Latine 

17. pondělí  bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněţí  

18. úterý 17:30   

19. středa    

20. čtvrtek  sv. Apolináře, biskupa a mučedníka  

21. pátek  sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve  

22. sobota  SV. MARIE MAGDALENY svátek 

23. neděle 10:00 16. neděle v mezidobí  

24. pondělí  sv. Šarbela Makhlúfa, kněze   

25. úterý 17:30 SV. JAKUBA, APOŠTOLA svátek 

26. středa  sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie památka 

27. čtvrtek  sv. Gorazda a druhů památka 

28. pátek    

29. sobota  sv. Marty památka 

30. neděle 10:00 17. neděle v mezidobí  

31. pondělí  sv. Ignáce z Loyoly, kněze památka 

SRPEN 2017 

1. úterý 17:30 sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve památka 

2. středa 
 sv. Eusebia z Vercelli, biskupa;  

sv. Patra Juliána Eymarda, kněze 

 

3. čtvrtek    

4. pátek 17:30 sv. Jana Marie Vianneye, kněze památka 
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5. sobota  Posvěcení římské baziliky Panny Marie  

6. neděle 10:00 PROMĚNĚNÍ PÁNĚ svátek 

7. pondělí  sv. Sixta II., papeţe, a druhů, mučedníků; sv. Kajetána, kněze  

8. úterý 17:30 sv. Dominika, kněze památka 

9. středa 
 SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŢE, PANNY A MUČEDNICE, PAT-

RONKY EVROPY 

svátek 

10. čtvrtek  SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA svátek 

11. pátek  sv. Kláry, panny památka 

12. sobota  sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice  

13. neděle 10:00 19. neděle v mezidobí  

14. pondělí  sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka památka 

15. úterý  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE slavnost 

16. středa  sv. Štěpána Uherského  

17. čtvrtek    

18. pátek    

19. sobota  sv. Jana Eudese, kněze  

20. neděle 10:00 20. neděle v mezidobí Latine 

21. pondělí  sv. Piusa X., papeţe památka 

22. úterý 17:30 Panny Marie královny památka 

23. středa  sv. Růţeny z Limy, panny  

24. čtvrtek  SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA svátek 

25. pátek 
 sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristína, mučedníků; sv. 

Josefa Kalasanského, kněze 

 

26. sobota    

27. neděle 10:00 21. neděle v mezidobí  

28. pondělí  sv. Augustína, biskupa a učitele církve památka 

29. úterý 17:30 UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE svátek 

30. středa  bl. Alfréda Ildefonse Schustera, biskupa památka 

31. čtvrtek    

Bohoslužby.  

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

jma Prvního pátku v červenci) v 17:30 hodin. Mše sv. o 3. neděli v měsíci (tj. 16. července 2017 

– 15. neděle v mezidobí a 20. srpna 2017 – 20. neděle v mezidobí) je slouţena latinsky. 

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

V úterý 15. srpna 2017 mše sv. nebude, jsme zváni na poutní slavnost nanebevzetí Panny 

Marie v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, kde mši sv. v 18:00 hodin bude slouţit 

biskup Karel Herbst, SDB. MHD: tramvaj 22 a 23, zastávka Pohořelec; tramvaj 22, 23 a 25, zastáv-

ka Malovanka; autobus 143 a 149, zastávka Malovanka. 

Svatovítské varhanní večery. 

Metropolitní kapitula u sv. Víta ve spolupráci se Správou Praţského hradu pořádá pod ná-

zvem Svatovítské varhanní večery letos jiţ sedmý ročník mezinárodního varhanního festivalu v 

katedrále sv. Víta na Praţském hradě. 

Projekt, jehoţ duchovním otcem je a nad nímţ záštitu převzal arcibiskup Dominik kardinál 

Duka, je prestiţní kulturní událostí letošního léta a zároveň vrcholné turistické sezóny. 
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Záměrem je umoţnit zájemcům o varhanní hudbu jedinečný záţitek ze zvuku unikátních 

romantických Mölzerových varhan v monumentální architektuře katedrály a jedinečný dojem z 

ohromného magického prostoru rozeznělého čtyřmi a půl tisíci píšťal. 

Provoz v katedrále sv. Víta je totiţ prvoplánově podřízen liturgickému a turistickému účelu 

a příleţitost slyšet hrát nástroj koncertně, s vyuţitím všech jeho moţností, se naskytne skutečně 

pouze zřídkakdy. 

Festival rovněţ vytváří příleţitost slyšet ve čtyřech festivalových večerech (festivalové úter-

ky v období 4. - 25. července) v interpretaci čtyř renomovaných varhaníků včetně zahraničního in-

terpreta nejzajímavější tituly z varhanní literatury napříč obdobími, styly a ţánry, včetně skladeb 

soudobých autorů. 

Záměrně jsou do program zařazována i varhanní díla, která díky svým nárokům na dispozici 

nástroje na běţných varhanách interpretovatelná nejsou. Šéfdramaturgem festivalu je totiţ osoba z 

nejpovolanějších – hudební ředitel a titulární varhaník svatovítského dómu MgA. Josef Kšica. 

Festival je koncipován jako nekomerční aktivita při zachování cenově dostupného vstupné-

ho pro širokou veřejnost a v neposlední řadě má podpořit nedávno zahájený projekt na vybudování 

nových katedrálních varhan se světovými parametry, čímţ se uzavře několik století trvající proces 

dostavby katedrály. 

Podpořte i vy budoucí ročníky festivalu svou účastí na tom letošním ! 

Program i moţnost nákupu vstupenek prostřednictvím internetu: http://www.svvv.cz/cz/o-

festivalu 

Pánovo jho spočívá v přijetí břemen druhých 

Papež František před modlitbou Anděl Páně, Nám. sv. Petra v Římě 6. července 2014 

přeložil P. Milan Glaser, SJ; www.radiovaticana.cz 

Dobrý den, drazí bratři a sestry, 

V evangeliu této neděle nacházíme toto Jeţíšovo pozvání: „Pojďte ke mně všichni, kdo se 

lopotíte a jste obtíţeni, a já vás občerstvím“ (Mt 11,28). Kdyţ to Jeţíš říká, má před sebou lidi, které 

na cestách po Galileji denně potkává: spoustu obyčejných lidí, chudých, nemocných, hříšníků a 

vyloučených… Tito lidé k němu vţdycky přicházeli, aby naslouchali Jeho slovu, které dává naději. 

Jeţíšova slova vţdycky dodávají naději! A někdy se také chtěli dotknout alespoň lemu jeho šatů. 

Jeţíš hledal tyto zástupy znavených a sklíčených, kteří byli jako ovce bez pastýře (srov. Mt 9,35-36) 

a hledal je, aby jim zvěstoval Boţí království a mnohé uzdravil na těle i na duchu. Nyní volá všech-

ny k sobě: „Pojďte ke mně“ a slibuje jim úlevu a občerstvení. 

Toto Jeţíšovo pozvání se vztahuje i na naši dobu a mnohé bratry a sestry, kteří jsou suţováni 

nejistou ţivotní situací, existenciálními obtíţemi a často jsou zbaveni pevných opor. V chudých 

zemích, ale také na periferiích zemí bohatých, je mnoho lidí znavených a sklíčených v důsledku 

nesnesitelné tíhy opuštěnosti a indiference. Indiference: kolik jen zla působí lidská indiference těm, 

kdo se ocitli v nouzi! A nejhorší je indiference křesťanů! Na okrajích společnosti je mnoho lidí, 

muţů a ţen, suţovaných nouzí, ale také ţivotní nespokojeností a frustrací. Mnozí jsou nuceni emi-

grovat ze svojí vlasti a vystavují svůj ţivot rizikům. Mnohem více jich denně snáší tíhu ekonomic-

kého systému, který člověka zneuţívá a vnucuje mu nesnesitelné břemeno, které na sebe někteří 

privilegovaní nechtějí vzít. Kaţdému z těchto dětí Otce, jenţ je v nebesích, Jeţíš opakuje: „Pojďte 

ke mně všichni“. Říká to také těm, kteří mají všechno, ale jejich srdce je prázdné a bez Boha. Také 

jim Jeţíš adresuje toto pozvání: „Pojďte ke mně“. Jeţíšovo pozvání je určeno všem. Avšak zvlášt-

ním způsobem těm, kteří trpí více. 
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Jeţíš slibuje, ţe občerství všechny, ale také nám adresuje pozvání, které je jakýmsi přikázá-

ním: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29). 

Pánovo jho spočívá v přijetí tíhy, kterou nesou druzí, na základě bratrské lásky. Jakmile jsme přijali 

Kristovo občerstvení a útěchu, jsme povoláni stát se občerstvením a potěšením druhých a napodobit 

Pána postojem tichosti a pokory. Mírnost a pokora srdce nám pomáhají nejenom v tom, abychom 

přijali tíhu druhých, ale také, abychom na ně neskládali svoje osobní pohledy, svoje soudy, kritiky 

nebo svoji indiferenci. 

Prosme Nejsvětější Marii, která pod svou ochranný plášť přijímá všechny znavené a sklíče-

né lidi, abychom svojí vírou, osvícenou a dosvědčenou v ţivotě, mohli být úlevou pro ty, kteří po-

třebují pomoc, něhu a naději. 

Domnívala se, že Pána odnesli, a vroucně po něm toužila 

(sv. Řehoř Veliký, papež: Hom. 25,1-2.4-5: PL 76,1189-1193) 

 

Kdyţ Marie Magdalská přišla ke hrobu a nenašla tam Pánovo tělo, domnívala se, ţe ho od-

nesli, a oznámila to učedníkům. Ti přišli, uviděli a uvěřili, ţe je tomu tak, jak to ţena řekla. Pak je 

o nich napsáno: Učedníci se pak zase vrátili domů. A následuje: Marie však stála venku u hrobky a 

plakala. 

Nyní je třeba se zamyslit nad tím, jak veliká a silná láska planula v srdci této ţeny, ţe neo-

dešla od Pánova hrobu, i kdyţ odešli i jeho učedníci. Usilovně hledala toho, kterého nenašla, plaka-

la při tom hledání, domnívala se, ţe ho odnesli, a vroucně po něm touţila. A proto ho tehdy ona 

jediná uviděla, protoţe tam zůstala a dále hledala. Vţdyť úspěch dobrého díla závisí na vytrvalosti, 

a sama Pravda říká: Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 

Na začátku tedy hledala, a nenalezla; ale nepřestala hledat, a proto nalezla. Dlouhým čeká-

ním rostla její touha a byla stále větší, aţ mohla uchopit, co nalezla. Vţdyť svatá touha dlouhým 

čekáním roste. Jestliţe však čekáním ochabuje, není to pravá touha. Tak velkou láskou planuli ti, 

kdo dospěli k pravdě. Proto říká David: Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu: kdy už smím přijít a 

spatřit Boží tvář? A také církev říká v Písni písní: Jsem raněna láskou, a na jiném místě: Má duše 

umdlévá. 

Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš? Má uvést příčinu své bolesti, aby vzrostla touha, a tím, ţe 

vysloví jméno hledaného, vzplane k němu ještě větší láskou. 

Ježíš jí říká: Marie! Kdyţ ji nazval jenom „ţeno“, nepoznala ho, oslovuje ji tedy jejím jmé-

nem, jako by jí tím říkal: „Poznej toho, kdo tě dobře zná. Neznám tě jen všeobecně jako ostatní, 

tebe znám zcela jedinečně.“ A Marie, protoţe je oslovena svým jménem, poznává toho, kdo ji oslo-

vil, a ihned mu říká Rabbuni, to znamená Mistře. Neboť on to byl, koho kolem sebe venku hledala, 

a rovněţ on to byl, kdo ji k tomu vnitřně vedl. 

 
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 

 


