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Konventuální kostel 

Panny Marie 

Pod řetězem  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee  

KVĚTEN  L.P. 2017 

Bohosluţby.  

Pravidelná mše svatá je slavena v neděli v 10:00 hodin a v úterý v 17:30 hodin. 

V květnu mše sv. a pobožnost na První pátek nebude z důvodu řádové pouti do Lourdes. 

Mše sv. o 3. neděli v měsíci (21. května 2017, 6. neděle velikonoční) je slavena latinsky.  

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

Od 1. do 7. května 2017 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání (viz plakátek)  

a Světový den modliteb za duchovní povolání (Neděle Dobrého pastýře, 4. neděle velikonoční). 

Modlitby a úvahy na téma – Duchovní povolání jsou volně ke stažení 

na http://www.hledampovolani.cz.  

Při bohoslužbách v neděli 14. května 2017 (5. neděle velikonoční) proběhne Svatojánská 

sbírka na arcidiecézi. V loňském roce bylo vybráno celkem 657 161,- Kč. Sbírka byla použita jako 

příspěvek na provoz Arcibiskupství pražského v oblasti správy diecéze, zejména na úhradu boho-

služebných potřeb a výdajů spojených s tiskem publikací a tiskovin a na úhradu nezbytných služeb 

(poštovné, telefonní poplatky, atp.). 

Ve čtvrtek 25. května 2017 je slavnost Nanebevstoupení Páně; mše sv. bude v 17:30 ho-

din. Po této slavnosti v pátek 26. května 2017 začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha 

Svatého, Svatodušní novéna, která potrvá do 3. června 2017. 

Den a hodina Slavení poznámka 

1. pondělí  sv. Josefa Dělníka  

2. úterý 17:30 sv. Atanáše, biskupa a učitele církve památka 

3. středa  SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ svátek 

4. čtvrtek    

5. pátek    

6. sobota  sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka  

7. neděle 10:00 4. neděle velikonoční  

8. pondělí  Panny Marie, Prostřednice všech milostí památka 

9. úterý 17:30   

10. středa    

11. čtvrtek    

12. pátek  VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY svátek 

13. sobota  Panny Marie Fatimské  

14. neděle 10:00 5. neděle velikonoční  

15. pondělí    

16. 
úterý 17:30 

SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PAT-

RONA ČECH 

svátek 

17. středa    

18. čtvrtek  bl. Gherarda Mecatti de Villamagna, řeholníka SMOM památka 

19. pátek    
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20. 
sobota  

sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze; sv. Bernardina Sienské-

ho, kněze 

 

21. neděle 10:00 6. neděle velikonoční Latine 

22. pondělí  sv. Rity z Cascie, řeholnice  

23. úterý 17:30 bl. Viléma Apore, biskupa a mučedníka  

24. středa    

25. čtvrtek 17:30 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ slavnost 

26. pátek  sv. Filipa Neriho, kněze památka 

27. sobota  sv. Augustina z Canterbury, biskupa  

28. neděle 10:00 7. neděle velikonoční  

29. pondělí    

30. úterý 17:30 sv. Zdislavy památka 

31. středa  NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE svátek 

Duchem vedeni k misii 

Poselství Svatého otce k 54. Světovému dni modliteb za povolání 

 

Drazí bratři a sestry, 

v minulých letech jsme měli možnost uvažovat o dvou aspektech týkajících se křesťanského 

povolání: o výzvě „vycházet ze sebe“, abychom začali naslouchat Pánovu hlasu, a o důležitosti cír-

kevního společenství jakožto přednostního prostředí, kde se povolání od Boha rodí, posiluje se a 

vyjadřuje. 

Nyní, u příležitosti 54. Světového dne modliteb za povolání, bych se chtěl zastavit u misijní-

ho rozměru křesťanského povolání. Ten, kdo se nechal přitáhnout Božím hlasem a začal následovat 

Ježíše, velmi rychle v sobě objeví neodolatelnou touhu přinášet radostnou zvěst bratřím prostřednic-

tvím evangelizace a služby v lásce. Všichni křesťané jsou povoláni k tomu, aby byli misionáři 

evangelia! Vždyť učedník nedostává dar Boží lásky pro svou soukromou útěchu. Není volán 

k tomu, aby přinášel sám sebe nebo se staral o firemní zájmy. Prostě se ho dotkla a proměnila ho 

radost z toho, že se cítí být Bohem milovaný, a tento prožitek si nemůže nechávat jen pro sebe: 

„Radost evangelia, která naplňuje život společenství učedníků, je radostí misijní“ (apoštol. exhort. 

Evangelii gaudium,21). 

Misijní nasazení tedy není jakýmsi přídavkem ke křesťanskému životu, jakoby nějaká ozdo-

ba, ale naopak, nachází se v srdci samotné víry; vztah s Pánem v sobě zahrnuje to, že jsme posláni 

do světa jako proroci jeho slova a jako svědkové jeho lásky. 

I když zakoušíme svou velkou křehkost a často v sobě cítíme malomyslnost, musíme pozve-

dat hlavu k Bohu, aniž by nás dusil pocit naší nehodnosti anebo bychom upadali do pesimismu, 

který z nás dělá pasivní diváky unaveného a rutinního života. Není tu místo pro strach. Bůh sám 

očistí naše „nečisté rty“ a učiní nás vhodnými pro své poslání: „Tvá vina je smazána, tvůj hřích je 

odpuštěn. Tu jsem uslyšel hlas Páně, jenž říkal: ‚Koho pošlu? Kdo za nás půjde?‘ A já jsem řekl: 

‚Tady jsem, pošli mne!‘“(Iz 6,6-8). 

Každý misijní učedník slyší ve svém srdci Boží hlas, který ho zve, aby „procházel“ mezi 

lidmi jako Ježíš, „prokazoval dobrodiní a všechny uzdravoval“ (srov. Sk 10,38). Už jsem připomněl, 

že v síle svého křtu je každý křesťan „christoforos“, to znamená „ten, kdo nese Krista“ svým brat-

řím (srov. Katecheze, 30. ledna 2016). To platí zvláště pro ty, kdo jsou povoláni ke zvláštnímu za-

svěcení, i pro kněze, kteří velkoryse odpověděli „tady jsem, pošli mne“. Jsou povoláni, aby s novým 

misijním nadšením vycházeli z posvátného chrámového okruhu a umožňovali Boží něžnosti rozlé-
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vat se pro dobro lidí (srov. Homilie při missa chrismatis, 24. března 2016). Církev potřebuje takové 

kněze, kteří jsou důvěryhodní a vyrovnaní, protože našli pravý poklad, a s radostí touží po tom, aby 

ho dali poznat všem! (srov. Mt 13,44). 

Hovoříme-li o křesťanském poslání, otázek zajisté není málo: Co to znamená být misioná-

řem evangelia? Kdo nám dává sílu a odvahu k hlásání? Jakou evangelní logikou se naše poslání 

inspiruje? Na tyto otázky můžeme odpovědět rozjímáním o třech evangelních výjevech: o počátku 

Ježíšova působení v nazaretské synagoze (srov. Lk 4,16-30); o jeho cestě jako Zmrtvýchvstalého 

s učedníky do Emauz (srov. Lk 24,13-35); a konečně o podobenství o semeni (srov. Mk 4,26-27). 

Jeţíš je pomazán Duchem a poslán. Být misijním učedníkem znamená zúčastnit se aktivně 

na Kristově poslání, které sám Ježíš popisuje v nazaretské synagoze: „Duch Páně je nade mnou, 

proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým pro-

puštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé 

léto Páně“ (Lk 4,18-19). Takové je i naše poslání: být pomazáni Duchem, jít k bratřím a hlásat jim 

Slovo, a tak se pro ně stávat nástrojem spásy. 

Jeţíš se k nám připojuje na naší 

cestě. Před otázkami, jež se vynořují 

z lidského srdce, a před výzvami, jež 

vyplývají ze skutečného života, můžeme 

zakoušet pocit zmatku a vnímat nedosta-

tek síly a naděje. Je zde riziko, že křes-

ťanské poslání se bude jevit jako pouhá 

neuskutečnitelná utopie anebo jako ně-

co, co přesahuje naše síly. Když však 

hledíme na zmrtvýchvstalého Ježíše, 

který kráčí vedle emauzských učedníků 

(srov. Lk 24,13-15), naše důvěra může 

pookřát; v tomto evangelním výjevu 

vidíme opravdovou „liturgii cesty“, kte-

rá předchází liturgii Slova a lámání Chleba a říká nám, že Ježíš je vedle nás na každém našem kro-

ku! Ti dva učedníci jsou zraněni skandálem kříže a vracejí se domů s pocitem porážky; nesou si 

v srdci nenaplněnou naději a neuskutečněný sen. Smutek v nich zaujal místo evangelní radosti. Co 

udělá Ježíš? Neposuzuje je, jde s nimi jejich cestou a místo toho, aby vztyčil zeď, otevírá nový prů-

lom. Pomalu proměňuje jejich zklamání, nechává jejich srdci vzplanout a otevírá jim oči hlásáním 

Slova a lámáním Chleba. Stejně tak ani křesťan nenese svůj misijní úkol sám, ale i uprostřed únavy 

a nepochopení zakouší, „že Ježíš jde s ním, mluví s ním, dýchá s ním, pracuje s ním. Cítí, že živý 

Ježíš je s ním uprostřed misijního úsilí“ (apoštol. exhort. Evangelii gaudium,266). 

Jeţíš nechává semeni vzklíčit. A konečně je třeba se z evangelia naučit způsobu hlásání. 

Nezřídka se totiž i při nejlepších úmyslech může stát, že vyhovíme určitému svému bažení po moci, 

proselytismu a netolerantním fanatismu. Evangelium nás však vyzývá, abychom odmítali zbožňo-

vání úspěchu a moci, přehnanou starost o struktury a jakousi dychtivost, která je spíše v souladu 

s duchem dobývání než služby. Semeno Království, i když je malé, neviditelné a často bezvýznam-

né, roste v tichosti díky neustálému Božímu působení: „Boží království je podobné člověku, který 

zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci semeno klíčí a roste, on ani neví jak“ 
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(Mk 4,26-27). Především v tom je naše důvěra: Bůh překonává naše očekávání, překvapuje nás svou 

velkorysostí a nechává vyrůstat plodům naší práce přesahujícím propočty lidské efektivity. 

S touto evangelní důvěrou se otevírejme tichému působení Ducha, jež je základem pro misii. 

Nikdy nebude moci existovat pastorace povolání ani křesťanská misie bez ustavičné kontemplativní 

modlitby. V tomto smyslu je třeba posilovat křesťanský život nasloucháním Božímu slovu a přede-

vším péčí o osobní vztah s Pánem při eucharistické adoraci, jež je přednostním „místem“ pro setká-

ní s Bohem. 

Toužím upřímně všechny povzbudit k niternému přátelství s Pánem především proto, aby-

chom si shůry vyprošovali nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Boží lid potřebuje, 

aby byl veden pastýři, kteří tráví svůj život službou evangeliu. Proto prosím farní společenství, 

sdružení i početné modlitební skupiny v církvi: proti pokušení malomyslnosti se i nadále modlete 

k Pánu, aby posílal dělníky na svou žeň a aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné 

stávat se pro bratry jejich bližními, a tak být živým znamením milosrdné Boží lásky. 

Drazí bratři a sestry, i dnes můžeme znovu nacházet elán pro hlásání a především mladým 

můžeme nabízet, aby následovali Krista. Tváří v tvář rozšířenému pocitu víry unavené nebo omeze-

né jen na „plnění povinností“ touží naši mladí po objevování stále nového kouzla Kristovy osobnos-

ti; chtějí, aby jim jeho slova a gesta kladla otázky a provokovala je, a konečně, aby díky němu moh-

li snít o životě naplno lidském a radostném, který se vydává v lásce. 

Nejsvětější Panna Maria, Matka našeho Spasitele, měla odvahu se oddat tomuto Božímu snu 

a vložit svou mladost a své nadšení do jeho rukou. Kéž na její přímluvu získáme stejnou otevřenost 

srdce, připravenost odpovědět na Pánovo volání svým „tady jsem“ a radost vydat se jako ona na 

cestu (srov. Lk 1,39), abychom jej hlásali celému světu. 

 

Ve Vatikánu 27. listopadu 2016 o První neděli adventní 

FRANTIŠEK 

Svatořečení Pasáčků z Fatimy. 

Pasáčci Francisco a Jacinta Martovi, kterým se v roce 1917 zjevila Panna Maria ve Fatimě, 

budou svatořečeni 13. května. Liturgii bude slavit na portugalském poutním místě papež František. 

Datum svatořečení oznámil papež František během konzistoře 

pro kanonizace některých blahoslavených. Kanonizace tedy proběhne 

během cesty papeže do Fatimy u příležitosti 100. výročí zdejších 

mariánských zjevení. Na sobotu 13. května je plánovaná mše svatá na 

náměstí před bazilikou, při níž by měla kanonizace proběhnout. 

Francisco Marto se narodil roku 1908, jeho mladší sestra Jacinta 

o v roce 1910. Oba se velmi brzy stali pastýři rodinného stáda dobytka, doprovázeli přitom starší 

sestřenici Lucii. Třem dětem se nejprve několikrát zjevil anděl, který je vyzval k úctě k Bohu. 13. 

května 1917 se setkali v Cova da Iria s Pannou Marií. Ta je vybídla, aby se na téže místo vraceli 13. 

dne každého měsíce. Během šesti setkání ukázala Panna Maria dětem naději, kterou Bůh dává světu 

zmítanému utrpením a zlem. Vyzvala ke každodenní modlitbě růžence, k pokání a obětování se 

za obrácení hříšníků a k zasvěcení svých srdcí a světa Neposkvrněnému srdci Panny Ma-

rie. Z fatimských zjevené pochází také modlitba, která se stala součástí růžence: „Pane Ježíši, od-

pusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které 

Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Poslední zjevení bylo doprovázeno tzv. slunečním zázra-
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kem, který vidělo mnoho svědků. Francisco následně vyhledával samotu v horách, kde se často 

modlil růženec. Jacinta se obětovala a modlila za obrácení hříšníků a za mír na světě a za papeže. 

Oba sourozenci zemřeli na epidemii španělské chřipky v letech 1918 a 1920. Děti blahořečil papež 

Jan Pavel II. ve Fatimě v roce 2000. Starší sestra dětí Lucia Santos vstoupila později do kláštera, 

kde žila až do roku 2005. 

Ve Fatimě proběhne ve dnech 11. – 14. září 2017 česká národní pouť 

(http://www.fatima2017.cz/m/narodni-pout-do-fatimy-16/). 

Mimořádný koncert. 

Suverénní řád maltézských rytířů, Společnost pro duchovní hudbu a Velvyslanectví Fran-

couzské republiky si Vás dovolují pozvat v pondělí 1. května 2017 v 16:00 hod na koncert smíšené-

ho pěveckého sboru Atout Choeur z Choisy-Thiais (Francie) se sbormistrem Christophem Farém a 

smíšeného pěveckého sboru Canto Carso z Řevnic se sbormistrem Romanem Michálkem a varhani-

cí Ivanou Kylarovou. Z programu: W.A. Mozart: Dona nobis pacem; Z. Lukáš: Missa brevis; C. 

Saint-Saens: Ave verum; A. Dvořák: Ave Maria a další duchovní písně. Vstup volný. 

 „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 zve do řádového kostela Panny Marie 

Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně na šestý koncert cyklu duchovní hudby „Po-

cta chrámovým kůrům Prahy 1“ v pondělí 15. května 2017 v 17.00 hodin. Program z repertoiru 

Svatotomášského sboru: Otče náš: A. Archangelskij, Ave Maria: chorál, T. L. da Victoria, G. P. da 

Palestrina, J. Arcadelt, F. X. Thuri, C. Franck, J. Alain, Ch. Gounhod, A. Dvořák, O.di Lasso, Salve 

Regina: G. J. Werner. Účinkuje Svatotomášský sbor, Pavel Verner- sbormistr, Marie Trefná-

varhany. Vstup na koncert je volný. 

Ţesťový koncert ZUŠ Na Popelce 

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

členové Order of Malta Czech Youth Team a ZUŠ Na Popelce (Na Popelce 1/18, 

Praha 5) Vás zvou v úterý 23. května 2017 v 19:00 hodin na Koncert žáků na trub-

ku a lesní roh ze třídy Radka Matouška a Tomáše Krejbicha  za varhanního dopro-

vodu Marie Pochopové. 

Na programu budou díla W. A. Mozarta, J. I. Linka, L. van 

Beethovena, J Clarkea, H. Purcella, A Corelliho, G. F. Händla, M. A. 

Charpentiera, Ch.Pezela, A Bianchiho, Ch. Pepuscha, G. Cacciniho a V. 

Otta. 

Dobrovolné vstupné bude věnováno na účely podpory mladých 

handicapovaných členů skupiny Order of Malta Czech Youth Team, 

kteří se ve dnech 22.–29. července 2017 zúčastní mezinárodního letního 

tábora Malta Camp v Salzburgu (http://www.maltacamp2017.at/en/).  

Pouť na Svaté Hoře za duchovní povolání 

V sobotu 13.5. se uskuteční pouť za duchovní povolání v Příbramy - Svaté Hoře. Mše svatá 

s panem kardinálem začíná v 11 hodin. Individuálně oběd a účast na poutním programu.  
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Svatojánské slavnosti NAVALIS 

Svatojánské oslavy se uskuteční v pondělí 15. května 2017. Slavná mše sv. bude sloužena 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 18:00 hodin. Po ní se vydá průvod na Karlův most a do 

kostela sv. Františka (křížovníci). Více na http://www.navalis.cz/ . 

Večer chval s irskou skupinou Rend Collective 

P. Vojtěch Smolka, ředitel Arcidiecézního centra mládeže AP 

 

V pátek 2. června 2017 vystoupí na koncertě, který se koná v pražské hale Královka od 18 

hod., severoirská skupina Rend Collective, která přijede na pozvání pořadatelů festivalu UNITED. 

Arcidiecézní centrum mládeže jako partner pořadatele tímto navazuje na úspěšnou spolupráci ze 

Dnů víry 2015, kdy na společně pořádaný koncert dorazilo přes 2000 lidí.  

Kromě zmíněné zahraniční skupiny vystoupí na tomto koncertě česká uskupení Noemiracles a Ne-

nadarmo. Program dále zahrnuje vystoupení taneční skupiny UNITED Dance a promluvu Jakuba 

Limra. Na páteční koncert volně navazuje sobotní Konference modliteb a chval.  Podrobné infor-

mace o programu naleznete na webu http://www.worshippraha.cz.  

Noc kostelů 

Noc kostelů bude konat v pátek 9. června 2017. Více na https://www.nockostelu.cz/ . 

Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je 

každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 10,17 

z knihy Moudrosti: „Za dne jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami.“ 

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před tři-

nácti 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 koste-

ly a modlitebny na několika místech v České republice. 

V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České re-

publice, v roce 2011 poprvé na Slovensku a o rok poz-

ději také v Estonsku. 

V loňském roce se do Noci kostelů v České re-

publice zapojilo více než 1400 kostelů, ve kterých při-

pravili pořadatelé pro návštěvníky téměř 8 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti 

o program Noci kostelů svědčí i 500 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a 

noci. 

 

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 

 


