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Konventuální kostel 

Panny Marie  
Pod řetězem  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee  

DUBEN L.P. 2016 

AŤ KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ 

JE OBVESELENÍ VŠECH VĚRNÝCH ZARMOUCENÝCH 

A PO KRISTU TOUŽÍCÍCH, V NĚJ DOUFAJÍCÍCH. 

 

Svět se mění obrácením našeho srdce  

Homilie papeže Františka v neděli Božího Milosrdenství,  

bazilika sv. Petra, Řím 12. dubna 2015 
Přeložil P. Milan GLASER, Česká sekce RV 

 

Svatý Jan, který byl spolu s ostatními učedníky 

ve večeřadle onen večer prvního dne po sobotě, sdě-

luje, že Ježíš stanul mezi nimi, řekl: „Pokoj vám“ 

(Jan 20,19-20) a ukázal jim svoje rány. Tak poznali, že 

nejde o přízrak, ale že je to právě On, Pán, a zaradovali 

se. 

Osm dní nato Ježíš přišel do večeřadla znovu a 

ukázal rány Tomášovi, aby se jich dotknul, jak žádal, a 

mohl tak uvěřit a stát se také svědkem Zmrtvýchvstání. 

Také nám dnes, tuto neděli, kterou svatý Jan 

Pavel II. nazval nedělí Božího Milosrdenství, ukazuje 

Pán svoje rány skrze evangelium. Jsou to rány milosr-

denství. Opravdu: Ježíšovy rány jsou ranami milosr-

denství. Jeho ranami jsme uzdraveni. 

Ježíš nás vybízí, abychom pohlédli na tyto rány. Jako Tomáše nás vybízí, aby-

chom se jich dotkli a uzdravili svoji nevíru. A především nás vybízí, abychom vstoupili 

do tajemství těchto ran, které jsou tajemstvím Jeho milosrdné lásky. 

Skrze ně jako zářící štěrbinou můžeme spatřit veškeré tajemství Krista a Boha, 

Jeho Umučení, Jeho pozemský život plný soucitu s nejmenšími a s nemocnými, Jeho 

vtělení v Mariině lůně. A můžeme projít zpět celé dějiny spásy: proroctví – zejména o 

služebníkovi Jahveho, Žalmy, Zákon a Smlouvu, až k vysvobození z Egypta, k prvním 

velikonocím a krvi obětovaných beránků, k patriarchům, až k Abrahamovi a potom 

nocí času k Ábelovi a jeho krvi, která křičí ze země. Toto všechno můžeme vidět skrze 
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rány Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého Ježíše, a jako Maria v Magnificatu můžeme 

poznat, že „jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50). 

Tragickými událostmi lidských dějin jsme někdy zdrceni a ptáme se: proč? 

Lidská zloba může ve světě otevřít propast, obrovská prázdnota zbavená lásky, zba-

vená dobra, zbavená života. Tehdy se ptáme: jak zaplnit tuto propast? My to nedoká-

žeme. Jedině Bůh může zaplnit tuto prázdnotu, kterou zlo vytváří v našich srdcích a v 

našich dějinách. Ježíš, učiněný člověk zabitý na kříži, zaplňuje propast hříchu hlubi-

nou svého milosrdenství. 

Svatý Bernard se ve svém komentáři k Písni Písní (Promluva 61, 3-5, Opera 

omnia 2,150-151) zastavuje právě nad tajemstvím Pánových ran a užívá silné a smělé 

výrazy, jejichž připomenutí nám dnes může přinést užitek. Říká, že „tělesnými ranami 

se projevuje tajemná Kristova láska, vyjevuje se obrovské tajemství lásky a ukazují se 

útroby milosrdenství našeho Boha“. 

Bratři a sestry, toto je cesta, kterou nám Bůh otevřel, abychom konečně vyšli z 

otroctví zla a smrti a vstoupili do země života a pokoje. Touto Cestou je On, Ukřižo-

vaný a Zmrtvýchvstalý Ježíš, a jsou to zvláště Jeho rány plné milosrdenství. 

Svatí nás učí, že svět se mění obrácením našeho srdce, k čemuž dochází díky 

Božímu milosrdenství. Proto se jak před svými hříchy, tak před velkými tragédiemi 

světa, „moje svědomí chvěje, ale nebude jimi otřeseno, protože budu pamatovat na 

Pánovy rány. Byl totiž »proboden pro naše nepravosti« (Iz 53,5). Co je tak smrtelné, 

aby nemohlo být rozvázáno Kristovou smrtí?“ (ibid.). 

S pohledem upřeným na rány Zmrtvýchvstalého Ježíše můžeme zpívat spolu s 

církví: „Jeho milosrdenství trvá navěky“ (Žl117,2); Jeho milosrdenství je věčné. S tě-

mito slovy vtištěnými v srdci jděme stezkami dějin ruku v ruce našeho Pána a Spasi-

tele, který je naším životem a naší nadějí. 

Bohoslužby.  

Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin; ve středu a o 

Prvním pátku měsíce (1. dubna 2016) v 17:30 hodin. Příležitost ke svátosti smíření je 

vždy 30 minut přede mší sv. nebo dle domluvy.  

O 2. neděli velikonoční – Neděli Božího milosrdenství bude po mši sv. výstav 

Nejsv. Svátosti a pobožnost s eucharistickým požehnáním. 

Na pondělí 4. dubna 2016 je letos přesunuta slavnost Zvěstování Páně – mše 

sv. bude v 17:30 hodin. 

Od 11. do 17. dubna 2016 proběhne Týden modliteb za duchovní povo-

lání a Světový den modliteb za duchovní povolání (Neděle Dobrého pastýře, 

4. neděle velikonoční).  

Mše sv. o 4. neděli velikonoční (17. dubna 2016; tj. třetí neděle v měsíci) bude 

slavena latinsky. 

 

Den a hodina Slavení 
1. pátek 17:30 Pátek v oktávu velikonočním (První pátek) 
2. sobota  Sobota v oktávu velikonočním 
3. neděle 10:00 2. neděle velikonoční: Božího milosrdenství 
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4. pondělí 17:30 slavnost Zvěstování Páně 
5. úterý  sv. Vincence Ferrerského, kněze 
6. středa 17:30  
7. čtvrtek  sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze 
8. pátek   
9. sobota   

10. neděle 10:00 3. neděle velikonoční 
11. pondělí  památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 
12. úterý   
13. středa 17:30 sv. Martina I., papeže a mučedníka 
14. čtvrtek   
15. pátek   
16. sobota   
17. neděle 10:00 4. neděle velikonoční 
18. pondělí   
19. úterý   
20. středa 17:30  
21. čtvrtek  sv. Anselma, biskupa a učitele církve 
22. pátek   
23. sobota  svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona 

pražské arcidiecéze 
24. neděle 10:00 5. neděle velikonoční 
25. pondělí  svátek sv. Marka, evangelisty 
26. úterý   
27. středa 17:30  
28. čtvrtek  sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka;  
29. pátek  svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky 

Evropy 
30. sobota  sv. Zikmunda, mučedníka; sv. Pia V., papeže 

 „Te Deum Laudamus“ – koncert duchovní hudby.  

Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Spo-

lečnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 zvou na 4. 

koncert cyklu koncertů duchovní hudby „Te Deum laudamus – Tebe, Bože, chválíme“ 

v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně 

v úterý 19. dubna 2016 v 17:00 hodin. Účinkují: Kateřina JANSOVÁ- flétna, Jiří ZEL-

BA - hoboj, anglický roh, Irena CHŘIBKOVÁ – varhany . Vstup na koncert je volný. 

Jubileum umožní vnímat vroucnost Ježíšovy lásky  

Homilie papeže při prvních nešporách neděle Božího milosrdenství,  

bazilika sv. Petra, Řím 12. dubna 2015 
Přeložil P. Milan GLASER, Česká sekce RV 

Bratři a sestry! 

Ještě v nás všech zaznívá pozdrav Vzkříšeného Ježíše učedníkům navečer o Ve-

likonocích: „Pokoj vám!“ (Jan 20,19). Pokoj je zvláště v těchto týdnech přáním mno-

ha obyvatel, kteří trpí neslýchaným násilím diskriminace a jsou zabíjeni jenom proto, 

že nosí jméno křesťan. Naše modlitba tak sílí a stává se voláním o pomoc k Otci boha-
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tému milosrdenstvím, aby podpořil víru tolika našich trpících bratří a sester, a prosí-

me, aby obrátil naše srdce od lhostejnosti k soucitu. 

Svatý Pavel nám připomněl, že jsme byli spaseni tajemstvím smrti a vzkříšení 

Pána Ježíše. On je Smírce, který žije mezi námi, aby nám nabízel cestu smíření s Bo-

hem a mezi lidmi. Apoštol připomíná, že navzdory životním těžkostem a utrpením 

přece roste naděje ve spásu, kterou Kristova láska zasela v našich srdcích. Boží milo-

srdenství nám bylo vlito k našemu ospravedlnění a darovalo nám pokoj. 

V srdci mnohých zní otázka: proč dnes Jubileum milosrdenství? Jednoduše 

proto, že církev je v této chvíli velkých epochálních změn povolána nabízet mocněji 

znamení přítomnosti a blízkosti Boží. Tato doba není určena k roztěkanosti, ale nao-

pak k setrvání v bdělosti a má v nás probudit schopnost hledět k tomu, co je pod-

statné. Pro církev je to doba opětovného nalezení smyslu poslání, které nám svěřil 

Pán v den Velikonoc, totiž být znamením a nástrojem Otcova milosrdenství 

(srov. Jan 20,21-23). Proto má Svatý rok oživovat touhu umět vnímat četné projevy 

něhy, které Bůh nabízí celému světu a především těm, kdo trpí, jsou osamoceni, opuš-

těni a postrádají naději, že jim bude odpuštěno, nedoufají, že pocítí Otcovu lásku. 

Svatý rok nám umožní mocně pocítit radost, že jsme byli nalezeni Ježíšem, který nás 

jako Dobrý Pastýř přišel hledat, protože jsme zbloudili. Jubileum umožní vnímat 

vroucnost Jeho lásky, když si nás klade na ramena, aby nás přivedl zpět do domu Ot-

cova. Rok, kterým se nás dotkne Pán Ježíš a promění nás svým milosrdenstvím, aby-

chom se také stali svědky milosrdenství. Proto Jubileum, protože toto je doba milosr-

denství. Čas příhodný pro hojení ran, abychom se bez umdlení setkávali s těmi, kdo 

čekají, že uzří a rukama se dotknou znamení Boží blízkosti, a abychom všem nabízeli 

cestu odpuštění a smíření. 

Matka Božího Milosrdenství ať otevře naše oči, abychom rozuměli závazku, ke 

kterému jsme povoláni, a vyprosí nám milost prožít toto Jubileum Milosrdenství věr-

ným a plodným svědectvím. 

 

 
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 

http://www.maltezskyrad.cz 

 


