Konventuální kostel

PANNY MARIE POD ŘETĚZEM
občasník, informace
KVĚTEN L.P. 2018

Bohosluţby.
Mše svatá je slavena pravidelně v neděli v 10:00 hodin a v úterý v 17:30 hodin. Mše sv. o
3. neděli v měsíci 20. května 2018 – slavnost Seslání Ducha Svatého) je slouţena latinsky.
Příleţitost ke svátosti smíření je vţdy 30 minut přede mší sv. nebo dle domluvy s knězem.
Během měsíce května bezprostředně po mši sv. v úterý budeme konat májovou poboţnost.
Den a hodina
Slavení
úterý
1.
17:30 sv. Josefa Dělníka
středa
2.
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
čtvrtek
3.
SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
pátek
4.
sobota
5.
neděle 10:00
6.
6. neděle velikonoční
7. pondělí
úterý
8.
17:30 Panny Marie, Prostřednice všech milostí
středa
9.
10. čtvrtek 17:30
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
11. pátek
12. sobota 13:15 VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
13. neděle 10:00
7. neděle velikonoční
14. pondělí
SV. MATĚJE, APOŠTOLA
15. úterý
SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRO16. středa
NA ČECH
17. čtvrtek
18. pátek
bl. Gherarda Mecatti de Villamagna, řeholníka SMOM
19. sobota
20. neděle 10:00
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – LETNICE
pondělí
21.
Panny Marie, Matky církve
22. úterý 17:30 sv. Rity z Cascie, řeholnice
23. středa
bl. Viléma Apore, biskupa a mučedníka
24. čtvrtek
JEŢÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve; sv. Řehoře VII., pape25. pátek 17:30
ţe; sv. Marie Magdaleny de Pazzi, panny
26. sobota
sv. Filipa Neriho, kněze
neděle
27.
10:00
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
28. pondělí
sv. Ubaldesky, panny SMOM
29. úterý 17:30
30. středa
sv. Zdislavy
31. čtvrtek
TĚLA A KRVE PÁNĚ (BOŢÍ TĚLO)

památka
svátek

památka
slavnost
svátek
svátek
svátek
památka
slavnost
památka
památka
svátek
památka
slavnost
památka
památka
slavnost
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O slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 10. května 2018 bude slouţena mše sv.
v 17:30 hodin.
Od pátku 11. května 2018 do soboty 19. května 2018 konáme Svatodušní novénu jako přípravu na slavnost Seslání Ducha Svatého.
V sobotu 12. května 2018 v rámci poutě za obnovu Mariánského sloupu na Staroměststkém
náměstí bude nejen pro poutníky slouţena mše sv. v 13:15 (začátek je pouze orientační, mše sv.
začne po příchodu průvodu do kostela).
Při bohosluţbách v neděli 13. května 2018 proběhne Svatojánská sbírka na arcidiecézi.
V loňském roce bylo vybráno celkem 783 173,- Kč.
V úterý 15. května 2018 v našem kostele mše sv. slouţena nebude. Svátek svatého Jana
Nepomuckého oslavíme v předvečer jeho svátku v úterý dne 15. května 2018 v 18.00 hod. poutní
mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik DUKA OP, arcibiskup praţský. Je přáním pana kardinála, aby svátek sv. Jana Nepomuckého byl
vnímán jako poutní slavnost kněţí i všeho lidu hlavního města Prahy i celého českého národa. 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 Kříţovnickém náměstí. Po skončení liturgického programu bude následovat tradiční koncert NAVALIS na Vltavě. Více informací
k večernímu kulturnímu programu je moţné najít na webových stránkách http://www.navalis.cz .
V pátek 25. května 2018 v 17:30 bude slouţena mše sv. s nešporami na začátek Noci kostelů.
Ve čtvrtek 31. května 2018 je slavnost Těla a Krve Páně (Boţí Tělo); jako kaţdým rokem,
i letos se účastníme mše sv. a eucharistického procesí v katedrále. Bliţší informace budou včas
oznámeny. Následující neděli 3. června 2018 v anšem kostele nebude slouţena mše sv.; účastníme
se mše sv. v 9:30 hodin s farním společenstvím v kostele sv. Tomáše, z něhoţ pak vyjde eucharistický průvod Malou Stranou.

Pozvánka kardinála Dominika Duky, arcibiskupa praţského, na poutě.
Váţení spolubratři v kněţské a jáhenské sluţbě, drazí věřící
květen a červen jsou měsíce, kdy se pomalu schyluje ke konci školního a pastoračního roku,
a zároveň je to čas, kdy máme moţnost se svými farníky proţít zvláštní chvíle propojení skrze společnou modlitbu na poutích. I v letošním roce vás chci srdečně pozvat a povzbudit k účasti. Poutí
v nejbliţší době bude několik. Dovoluji si upozornit na tři z nich, které proběhnou na Svaté Hoře u
Příbrami.
První se bude konat v sobotu dne 12. května. Jde o kaţdoroční Pouť za nová kněţská a řeholní povolání. Letos bude vysvěcený na kněze jeden trvalý jáhen. Příští rok, dá-li Bůh, budou čtyři
kněţí z řad bohoslovců. Jak říká Pán Jeţíš: „Ţeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána ţně, ať
vyšle dělníky na svou ţeň.“ (Lk 10,2) Prosím, přijeďte zvláště spolu s mladými lidmi na Svatou
Horu a proste Pána žně!
Další pozvání se týká Hlavní pouti české církevní provincie, která se koná v neděli dne 10.
června u příleţitosti Oslavy výročí korunovace milostné sošky Panny Marie svatohorské. Na Svaté
Hoře se setkají biskupové, kněţí, řeholníci a laici z pěti českých diecézí – českobudějovické, královéhradecké, litoměřické, plzeňské a praţské. Je to čas, kdy chceme obzvlášť poděkovat Panně Marii
svatohorské za všechny dary, které nám od Pána neustále vyprošuje a kterých se nám tak štědře
dostává. Kéţ opravdu vděčnost přeplní naše srdce a dáme to svou účastí najevo!
Nakonec vás chci oslovit a pozvat na první arcidiecézní Pouť na křídlech pomoci, která se
koná v sobotu dne 16. června. Je to pouť pro všechny, kteří jsou zaměstnaní v charitách, nemocnicích, řádech, dobročinných organizacích…, nebo kteří jako dobrovolníci při těchto organizacích
nebo při farnostech pomáhají lidem jakkoliv strádajícím. Dále je pouť určena všem, kteří jsou suţováni nemocí, stářím nebo se ocitli v jakékoliv nouzi, a jejich rodinám. Uvědomuji si, ţe i vy sami se
velmi často potkáváte s lidmi potřebnými a pomáháte jim. Srdečně vás proto zvu, abyste přijeli spo2

lu s těmi, o které pečujete, a abyste oslovili a pozvali i ty farníky, kteří pracují v pomáhajících profesích. Chceme všem účastníkům vyprošovat u Matky Boţí plnost zdraví a sil pro jejich ţivot.
Ze srdce vám ţehnám
Dominik kardinál DUKA OP, arcibiskup praţský

Koncerty duchovní hudby.
Varhanní nešpory Maltézských rytířů.
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní hudbu a Konzervatoř Jana
Deyla za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 21. května 2018 od 17:00 hod. v kostele Panny
Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby. Vstup na
koncert je volný.
Na programu jsou díla Johana Sebastiana BACHA, Wolfganga Amadea MOZARTA, Felixe
MENDELSOHN-BARTHOLDYHO, Maxe REGERA, Cézara FRANCKA, Louise VIERNEA a Charlese GOUNODA; účinkují Karolína JANŮ – soprán a Marie POCHOPOVÁ – varhany
Ţesťový koncert ţáků ZUŠ Na Popelce.
Ve čtvrtek 17. května 2018 od 19:00 se uskuteční Ţesťový koncert ZUŠ Na Popelce. Sólově
vystoupí ţáci hry na trubku a lesní roh; komorní hra ve sloţení trubek, lesních rohů a tympánů. Na
varhany doprovodí Marie POCHOPOVÁ. Zazní skladby především barokních autorů.

Biskupské svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera.
Mons. Zdenek WASSERBAUER, generální vikář praţské arcidiecéze, byl Jeho Svatostí papeţem Františkem v úterý 23. ledna 2018 jmenován pomocným biskupem praţským a titulárním biskupem butrintským. Praţský arcibiskup Dominik kardinál DUKA srdečně zve věřící praţské arcidiecéze, klérus i všechny, kteří Mons. Zdenka WASSERBAUERA znají, aby se zúčastnili liturgické
slavnosti jeho biskupského svěcení. Slavnost se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu před Letnicemi, dne 19. května 2018 v 10.00 hod. Hlavním světitelem bude J. Em.
Dominik kardinál DUKA, arcibiskup praţský; spolusvětiteli budou Mons. Vojtěch CIKRLE, biskup
brněnský, a Mons. Jan VOKÁL, biskup královéhradecký. Liturgickou slavnost bude přenášet Televize NOE.

Noc kostelů 2018
Letošní Noc kostelů se uskuteční v pátek 25. května. V našem kostele program začne
v 17:30 hodin mší sv. s nešporami, poté od 19:30 nás maltézský rytíř dr. Milan BUBEN „provede“
řádovým kostelem, jeho historii a zajímavostmi, pak ve 22:30 se na závěr programu společně pomodlíme kompletář.
Chcete-li vypomoci s hlídáním kostela, s pomocí návštěvníkům, neváhejte a hlaště se u
rektora kostela fr. Filipa. Děkujeme!

Ponocovat v chrámě? Motto Noci kostelů 2018!
https://www.nockostelu.cz/
Mgr. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského
Pro Noc kostelů 2018 byl zvolen verš z Bible, ze Starého zákona: „Zůstávali přes noc v okolí
Božího domu…“. Jde o citaci z 27. verše 9. kapitoly První knihy Paralipomenon (Český studijní
překlad z roku 2009). Jakkoli může jít na první pohled o docela banální konstatování, jde o zajímavý text s velkým příběhem.
První kniha Paralipomenon, nazývaná také Letopisů či Kronik, vznikla se značným odstupem od doby, kterou se snaţí postihnout. Popisuje totiţ historii, kterou nám v Bibli zachytila také
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První a Druhá kniha Samuelova a která spadá do období kolem roku 1000 př. Kr. Kniha však vznikla nejméně o 500 let později, jak zachycuje právě devátá kapitola, která je v textu určitou výjimkou!.
Jak se tehdy psala data?
Autor První knihy Paralipomenon se pokouší zakotvit text do hlubšího historického rámce a
volí k tomu tehdy běţný způsob pomocí rodokmenů, tedy vyjmenovává rodokmeny Izraelských
praotců aţ do doby pisatele. Není to bez důvodu, protoţe Izraelité ţili na svém území rozděleni
podle kmenů v různých oblastech. V osmém století př. Kr. totiţ padlo území na severu (Severní
Izrael) a v šestém století př. Kr. byla i jiţní část Izraele – Judsko – dobyta Babylóňany. Mnozí se
ocitli v zajetí, mnozí padli, další byli rozehnáni. Po těchto událostech se nesnadno dohledávalo, kdo
přeţil. A právě do této bilance historických kořenů patří i verš, o který nám jde.
Kdyţ pisatel uteče od tématu…
Mezi vyjmenovávanými lidmi je velká pozornost věnována těm, kteří slouţili správě Jeruzalémského chrámu a úkolům spojeným s bohosluţbami. Zde autor – moţná záměrně, moţná jen
proto, ţe se rozpovídal – zaběhne do konkrétních detailů, jak chod chrámu kdysi vypadal.
S vlastním rodokmenem to jiţ nemá mnoho společného, snad kromě faktu, ţe se i tyto sluţby
v chrámě předávají v určitém rodě. Z vyprávění se dozvídáme, ţe mezi sluţebníky chrámu byla také
skupinka muţů, kteří měli za úkol střeţit chrám v noci a ráno otvírat brány pro poutníky. Šlo o dobrovolníky, kteří podle rozpisu přicházeli v určený čas, vykonali svůj úkol a vraceli se k rodině.
Není chrám jako chrám
Pro lepší představu je moţná důleţité uvést, ţe chrám v pojetí Starého zákona nebyl kostel
tak, jak si ho dnes běţně vybavíme v křesťanském pojetí. Chrám bylo velké nádvoří, kde se lidé
scházeli. Na této veliké ploše stála svatyně, kam však nesměl vstoupit nikdo kromě určených kněţí.
Před svatyní hořel oheň, na kterém se přinášely oběti (část zabitého zvířete, plodiny polí…). Přijít
do chrámu znamenalo vstoupit na obrovské nádvoří, kde se scházely stovky lidí, kteří diskutovali,
tvořili hloučky, naslouchali znalcům posvátného textu Písma… Tato velká plocha je dodnes patrná
v Jeruzalémě na Chrámové hoře.
Ponocovali v chrámě…
Naši pozornost můţe zaujmout překlad zmíněné věty. Jako alternativu překladu vybíráme
nejrozšířenější Český ekumenický překlad (1979): „Jiní ponocovali kolem Boţího domu, neboť na
nich bylo drţet stráţ a ráno co ráno otvírat.“ Klíčovou roli zde hraje hebrejské slovo „jalinu“, které
znamená v původním významu „zastavit se na noc“. Slovo ponocovat však nelze chápat jako nějakou party. Šlo o čestný úkol, více méně odpovídající dnešnímu zaměstnání v armádě či u policie.
Máme před očima nejen oddané zboţné muţe, kteří si po generace předávali úkol, ale
s velkým obdivem můţeme sledovat propracovaný systém ochrany posvátného místa, motivaci
těchto moţná obyčejných lidí i zvláštní hodnotu, která jim dávala sílu věnovat svůj čas i spánek
něčemu vzácnému, co přesahuje běţné starosti o ţivobytí.
Dnes můţeme ponocovat v chrámě my
A tak se i my můţeme zastavit v chrámech našich měst a obcí a spolu s lidmi, kteří přijali za
svůj úkol slavit bohosluţbu na těchto posvátných místech, „ponocovat“ nebo lépe zaposlouchat se
do velmi jemné řeči Boţího hlasu, který kaţdého člověka po tisíciletí zve, aby překročil práh obyčejných starostí a ztišil své srdce před posvátným…
Pouze pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta.

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