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Bohoslužby.
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin; ve středu a o Prvním
pátku měsíce (6. května 2016) v 17:30 hodin. Příleţitost ke svátosti smíření je vţdy 30 minut
přede mší sv. nebo dle domluvy.
Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme ve středu 4. května 2015 mší sv. z Vigilie
slavnosti v 17:30 hodin, pak ve čtvrtek, v den slavnosti, mší sv. v 17:30 hodin.
Od pátku 6. května do soboty 14. května jako příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého probíhá devítidenní prosebná Svatodušní novéna.
O slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 15. května bude mše sv. v 10:00; mše sv.
bude slouţena latinsky. Při této mši sv. proběhne tzv. „Svatojánská sbírka“ na arcidiecézi.
Ve čtvrtek po Seslání Ducha Sv. (19. května 2016) je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; mše sv. bude v 17:30.
V neděli 29. května 2016 (9. neděle v mezidobí) v našem kostele mše sv. slavena
nebude. Všichni jsme zváni účastnit se společné mše sv. ve farním kostele sv. Tomáše v 9:30
hodin a následního eucharistického průvodu ulicemi Malé Strany.
Den a hodina
Slavení
poznámka
1. neděle 10:00
6. neděle velikonoční
památka
2. pondělí
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
svátek
3. úterý
SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
4. středa 17:30
vigilie Nanebevstoupení Páně
slavnost
5. čtvrtek 17:30
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
6. pátek 17:30 sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7. sobota
památka
8. neděle 10:00
7. neděle velikonoční
pondělí
9.
10. úterý
11. středa 17:30
svátek
12. čtvrtek
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
13. pátek
Panny Marie Fatimské
sobota
svátek
14.
SV. MATĚJE, APOŠTOLA
slavnost
15. neděle 10:00
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA,
svátek
16. pondělí
hlavního patrona Čech
17. úterý
památka
18. středa 17:30 bl. Gherarda Mecatti de Villamagna, řeholníka
svátek
19. čtvrtek 17:30 JEŢÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
20. pátek
sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze;
21. sobota
sv. Kryštofa Magallanese, a druhů, mučedníků
neděle
slavnost
22.
10:00
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta

1

23. pondělí
bl. Viléma Apore, biskupa a mučedníka
24. úterý
25. středa 17:30 sv. Řehoře VII., papeţe
26. čtvrtek
TĚLA A KRVE PÁNĚ
27. pátek
sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28. sobota
sv. Ubaldesky, panny SMOM
29. neděle
9. neděle v mezidobí
30. pondělí
sv. Zdislavy
31. úterý
NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

památka

slavnost
památka
památka
svátek

„Te Deum Laudamus“ – koncert duchovní hudby.
Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost 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 17. května 2016 v 17:00 hodin. Účinkují:
ČEŠTÍ MADRIGALISTÉ (řídí Veronika HÁDKOVÁ), Miroslav PŠENIČKA – varhany. Vstup na koncert je
volný.

Bohoslužba k 700. výročí narození Karla IV.
www.apha.cz, Vojtěch MÁTL

Mezinárodní oslavy Otce vlasti Karla IV. vyvrcholí slavnou mší svatou za vlast. V sobotu
14. května 2016 ji bude praţský arcibiskup kardinál Dominik DUKA OP slouţit v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha od 11:00 hodin za účasti nejvyšších představitelů našeho státu i zástupců starých panovnických rodů Evropy.
Pozvání ke koncelebraci přijali arcibiskupové a biskupové zemí spjatých s karlovskou tradicí. Při bohosluţbě zazní v podání Filharmonie Hradce Králové a dvou spojených švýcarských sborů
(Zürcher Konzertchor a Glariseggerchor) Glagolská mše Leoše JANÁČKA. Přenášet ji bude Česká
televize.
Přístup ke katedrále je možný, z bezpečnostních důvodů, pouze přes Prašný most a IV. nádvoří Pražského hradu. Vstup do katedrály bude možný od 9:00 hodin. Místa je třeba zaujmout nejpozději v 10:30 hodin.
Oslavy „Národního výročí“ a akce s nimi spojené si kladou za cíl rozšířit obecné povědomí
o Karlu IV. a o přínosech jeho vlády v oblasti rozvoje naší země – kultury i hospodářství. Zdůrazněny mají být jeho diplomatické schopnosti jako protiváha agresi a válkám. Celý projekt chce v
neposlední řadě zviditelnit Českou republiku v Evropě jako zemi s hlubokou a silnou evropskou
tradicí se vztahem k nadčasovým hodnotám.

Svatojánské oslavy
(ACAP 4/2016/5)
Svátek svatého Jana Nepomuckého oslavíme letos, z důvodu oslavy Letnic, mimořádně die
cadente – tedy v den jeho svátku, v pondělí dne 16. května 2016 v 18.00 hod. poutní mší svatou
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik DUKA
OP, arcibiskup praţský. Po mši sv. vyjde z katedrály tradiční průvod k soše sv. Jana Nepomuckého
na Karlově mostě, kde se zastaví k modlitbě. Průvod bude zakončen krátkou poboţností na Křiţovnickém náměstí.
Je přáním pana kardinála, aby svátek sv. Jana Nepomuckého byl vnímán jako poutní slavnost kněţí, všeho lidu hlavního města Prahy i celého českého národa. Více informací k večernímu
kulturnímu programu najdete na http://www.navalis.cz.
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Noc kostelů
Letošní Noc kostelů se bude konat v pátek 10. června 2016.
Mottem letošní Noci kostelů je verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne
otevřené, NOC tam už nebude.“
Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje jiţ více neţ 900 kostelů a modliteben.
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před dvanácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005
proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se
Noc kostelů konala jiţ v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku a o rok později
také v Estonsku.
V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více neţ 1400 kostelů,
ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky téměř 8 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více neţ 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných
během večera a noci.
Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat
duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i ţivé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němţ opět nebudou chybět koncerty,
komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, moţnost nahlédnout do kostelních
sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věţe či sestoupit
do starobylých krypt, proţít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro
stavitele křesťanských chrámů.
Pokud bystě chtěli jakkoli vypomoci při organizaci či zajištění průběhu, neváhejte a přihlaste se v sakristii kostela nebo e-mailem či telefonem fr. Filipovi, rektorovi kostela.

Pouť seniorů a nemocných v rámci Roku milosrdenství
P. Ing. Mgr. Michal NĚMEČEK, ředitel Pastoračního střediska AP (ACAP 4/2016/9)

Zveme všechny duchovní správce a jejich farnosti či společenství, aby přišli 18. června
2016 do pražské katedrály se svými nemocnými a také seniory. Pouť začne v 10 hodin, hlavním
celebrantem bude kardinál Dominik DUKA. Při mši svaté se budeme modlit zvláště za nemocné,
staré a ty, kdo se o ně starají. V rámci pouti bude otevřena Svatá brána. Protoţe akce vyţaduje pečlivější přípravu, prosíme o přihlášení počtu lidí na webové stránce http://www.apha.cz/poutsenioru-a-nemocnych-v-ramci-roku-milosrdenstvi nebo v sakristii kostela.

Bez Ducha Svatého není evangelizace
Homilie papeže Františka o slavnosti Seslání Ducha Svatého,bazilika sv. Petra, Řím 8. června 2014
Přeložil P. Milan GLASER, Česká sekce RV

„Všichni byli naplněni Duchem svatým“ (Sk 2,4).
Kdyţ Jeţíš promlouval k apoštolům při Poslední večeři, řekl, ţe jim po svém odchodu z tohoto světa pošle Otcův dar, tedy Ducha Svatého (srov. Jan15,26). Tento příslib se mocně uskutečnil
v den Letnic, kdy Duch Svatý sestoupil na učedníky shromáţděné ve večeřadle. Toto seslání, byť
mimořádné, nezůstalo izolováno a omezeno na onu chvíli, nýbrţ je událostí, která se obnovovala a
dosud obnovuje. Oslavený Kristus po Otcově pravici nadále uskutečňuje svůj příslib a sesílá na
církev oţivujícího Ducha, který nás učí, připomíná nám a umožňuje promlouvat.
Duch Svatý nás učí: je to vnitřní Učitel. Vede nás ţivotními situacemi po správné cestě. Učí
nás cestě. V počátcích církve bylo křesťanství nazýváno „cesta“ (srov. Sk 9,2) a sám Jeţíš je Cesta.
Duch Svatý nás učí Jej následovat, kráčet v Jeho šlépějích. Spíše neţ učitelem nauky je Duch Svatý
učitelem ţivota. A součástí ţivota je zajisté také vědění, poznání, avšak v rámci širšího a harmonického horizontu křesťanské existence.
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Duch Svatý nám připomíná. Připomíná nám všechno, co řekl Jeţíš. Je ţivou pamětí církve.
Připomíná nám a dává nám chápat Pánova slova.
Toto připomínání v Duchu a díky Duchu není nějakou mnemotechnikou, nýbrţ podstatným
aspektem Kristovy přítomnosti v nás a v Jeho církvi. Duch pravdy a lásky nám připomíná všechno,
co Kristus řekl, umoţňuje nám stále více pronikat smysl Jeho slov. My všichni známe ze zkušenosti, ţe v určité chvíli v jakékoli situaci se objeví nějaká myšlenka a pak další, která se pojí s úryvkem
Písma. Duch nás vede touto cestou ţivé paměti církve. A vyţaduje od nás odpověď. Čím je naše
odpověď velkodušnější, tím více se Jeţíšova slova v nás stávají ţivotem, stávají se postoji, rozhodnutími, gesty, svědectvími. Duch nám v podstatě připomíná přikázání lásky a volá nás, abychom jej
ţili.
Křesťan bez paměti není pravý křesťan, je křesťanem na půli cesty, muţem či ţenou, který
je vězněm chvíle a který své dějiny nechápe jako poklad, neumí je číst a ţít jakoţto dějiny spásy. S
pomocí Ducha Svatého však můţeme interpretovat vnitřní vnuknutí a ţivotní události ve světle Jeţíšových slov. A tak v nás roste moudrost paměti, moudrost srdce, která je darem Ducha. Kéţ v nás
všech Duch Svatý oţiví křesťanskou paměť! Onoho dne byla s apoštoly Ţena, která uchovávala v
paměti všechny tyto věci a od počátku o nich v srdci rozjímala. Byla to Maria, naše Matka. Kéţ
nám na této cestě pravdy pomáhá.
Duch Svatý nás učí, připomíná nám a – také – nám umožňuje mluvit s Bohem a s lidmi.
Křesťané nejsou němí, duševně němí. Na to není místo.
Umoţňuje nám mluvit s Bohem v modlitbě. Modlitba je dar, který dostáváme zdarma; je dialogem s Ním v Duchu Svatém, který prosí v nás, umoţňuje nám obracet se k Bohu a nazývat Jej
Otcem, Tatínkem, Abba (Řím 8,15, Gal 4,4) a není to jenom „slovo“, ale realita, my skutečně jsme
Boţí děti. „Všichni, kdo se dávají vést Boţím Duchem, jsou Boţí synové“ (Řím 8,14).
Umoţňuje nám mluvit v úkonu víry. Nikdo z nás nemůţe říci „Jeţíš je Pán“ bez Ducha Svatého, jak jsme slyšeli v dnešním čtení. Duch nám umoţňuje mluvit s lidmi v bratrském dialogu.
Pomáhá nám mluvit s druhými a rozpoznávat v nich svoje bratry a sestry, mluvit přátelsky, laskavě
a mírně, chápat úzkosti a naděje, smutky i radosti druhých.
Ale ještě více: Duch Svatý nám umoţňuje promlouvat k lidem také v proroctví, to znamená,
ţe z nás činí skromný a poddajný přívod Boţího Slova. Proroctví je pronášeno směle a otevřeně,
ukazuje rozpory a nespravedlnosti, ale vţdycky mírně a konstruktivně. Prostoupeni Duchem Svatým můţeme být znamením a nástrojem Boha, který miluje, slouţí a obdarovává ţivotem.
Rekapitulujme: Duch Svatý nás učí cestě, připomíná nám a vysvětluje Jeţíšova slova;
umoţňuje nám modlit se a říkat Bohu Otče; umoţňuje nám promlouvat k lidem v bratrském dialogu
a pronášet proroctví.
Den Letnic, kdy učedníci „byli naplněni Duchem Svatým“, byl dnem křtu církve, která se
zrodila „vyjitím“, „odchodem“, aby všem hlásala Dobrou zvěst. Matka církev vychází, aby slouţila.
Pamatujme na naši Matku, která odešla se spěchem, aby slouţila. Matka církev a Matka Maria, obě
byly panny a obě matky, obě ţeny. Jeţíš byl k apoštolům rezolutní: neměli odcházet z Jeruzaléma
dříve neţ se jim dostalo moci Ducha Svatého (srov. Sk 1,4.8). Bez Něho není poslání, není evangelizace. Proto spolu s celou církví, naší Matkou katolickou církví voláme: Přijď Duchu Svatý!

SUVERÉNNÍ ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
fr. Filip M. SUCHÁN, OPRÆM
rektor kostela
České Velkopřevorství
telefon: 731 402 597
telefon: 257 530 824
e-mail: pmariapodretezem@seznam.cz
e-mail: gpb@smom.cz
http://www.maltezskyrad.cz
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