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Konventuální kostel 

Panny Marie  
Pod řetězem  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee  

LEDEN  L.P. 2017 

Bohoslužby.  

Pravidelná mše svatá je slavena v neděli v 10:00 hodin a v úterý a o Prvním pátku 

měsíce (6. ledna 2017) v 17:30 hodin. Mše sv. o 3. neděli v měsíci (15. ledna 2017, 2. neděle 

v mezidobí) je slavena latinsky. Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 minut přede mší 

sv. nebo dle domluvy s knězem.  

Ve dnech od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Texty jsou do-

stupné na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170109materialy-pro-tyden-modliteb-za-

jednotu-jsou-jiz-k-dispozici . 

 

DEN A HODINA SLAVENÍ 

1. neděle 10:00 MATKY BOŽÍ PANNY MARIE (Oktáv Narození Páně) slavnost 

2. pondělí  
sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů 

církve 

památka 

3. úterý 17:30 Nejsvětějšího Jména Ježíš  

4. středa    

5. čtvrtek    

6. pátek 17:30 ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří Králů) slavnost 

7. sobota  sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze  

8. neděle 10:00 KŘTU PÁNĚ svátek 

9. pondělí    

10. úterý 17:30   

11. středa    

12. čtvrtek    

13. pátek  sv. Hilaria, biskupa a učitele církve  

14. sobota    

15. neděle 10:00 2. neděle v mezidobí Latine 

16. pondělí    

17. úterý 17:30 sv. Antonína, opata památka 

18. středa  Panny Marie, Matky jednoty křesťanů památka 

19. čtvrtek    

20. pátek  
sv. Fabiána, papeže a mučedníka;  

sv. Šebestiána, mučedníka 

 

21. sobota  sv. Anežky Římské, panny a mučednice památka 

22. neděle 10:00 3. neděle v mezidobí  

23. pondělí    
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24. úterý 17:30 sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve památka 

25. středa  OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA svátek 

26. čtvrtek  sv. Timoteje a Tita, biskupů památka 

27. pátek  sv. Anděly Mericiové, panny  

28. sobota  sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve památka 

29. neděle 10:00 4. neděle v mezidobí  

30. pondělí    

31. úterý 17:30 sv. Jana Boska, kněze památka 

 

Děkuji všem, kdo se ochotně zapojili do přípravy, úklidu a výzdoby kostela, do 

přípravy betléma, do hlídání kostela a betléma a do přípravy bohoslužeb a vykonávali 

různé služby! 

„Te Deum Laudamus“ – koncert duchovní hudby.  

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“  uspořádá Suverénní  Rytíř-

ský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní hudbu a 

Konzervatoř Jana Deyla za finanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele 

Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně 1. letošní koncert du-

chovní hudby  pod názvem „Pocta chámovým kůrům Prahy 1“ v pondělí 16.ledna 2017 

od 17:00 hodin.  

Účinkují: Smíšený pěvecký sbor, žesťový a bicí soubor Konzervatoře Jana Dey-

la (řídí František FIALA), Dorothea FLEISCHMANOVÁ – varhany 

 

Program:  

 Petr EBEN (1929-2007): Moto ostinato (III. část z cyklu Musica dominicalis) 

 František FIALA (*1966): Dvě chorální invokace pro flétnu a varhany: 

 František FIALA: Biblické obrazy pro varhany: 

 Petr EBEN: Pražské Te Deum pro smíšený sbor, žesťový soubor, bicí soubor a varha-

ny 

Vstup na koncert je volný. 

Setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s kardinálem Domini-

kem Dukou OP, arcibiskupem pražským  

Mons. Karel HERBST SDB, emeritní pomocný biskup pražský(ACAP12/2016) 

 

Pan kardinál Dominik DUKA zve všechny řeholníky, řeholnice, zasvěcené osoby 

působící v arcidiecézi pražské a všechny věřící ke společnému slavení svátku Uvedení 

Páně do chrámu ve čtvrtek 2. února 2017. Mše svatá bude zahájena v 10:00 ho-

din obřadem žehnání svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. 

Pokračovat bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, do které se půjde z kostela 

Všech svatých průvodem.  

V tento den v našem kostele mše sv. slavena nebude. 
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Projekt „Bohoslužby ČBK“ a jeho vazba s mapami Seznamu  

Ing. Josef BERNARD, trvalý jáhen, koordinátor projektu (ACAP č.15/12/2016) 

 

V současnosti je v provozu již třetí verze portálu bohosluzby.cirkev.cz, který spa-

dá pod tzv CIS (Církevní informační systém). Vyznačuje se další optimalizací vyhledávání 

podle termínů, názvu kostelů, obcí, místních názvů, GPS lokalizací či úpravou grafiky ... 

Zobrazení je textové i v mapách, s adresami, kontakty na farnost, nechybí infor-

mace o bezbariérovosti, jazyku bohoslužeb apod.  Rozsah možností vyhledávání závisí 

na aktuálních datech v příslušném katalogu diecéze. Samozřejmě nechybí ani mobilní 

verze tohoto webu. 

Návštěvnost zmíněné on-line aplikace byla během prázdnin i několik tisíc uživa-

telů denně, v závislosti na dni v týdnu. Je dobré též konstatovat zajímavý trend, kdy podíl 

zobrazování v mobilních zařízeních stále roste, v současnosti je okolo je 53 %, návštěv-

nost z pevných PC je pak cca 47 %. 

Projekt ČBK obsahuje všechny římskokatolické kostely v ČR s pravidelnými bo-

hoslužbami. Při hledání kostela bez pravidelných bohoslužeb nabídne aplikace i kostely 

s bohoslužbami v okolí dle zvolené vzdálenosti. 

 

Mši v kostele si najdete i na mapě 

Od podzimu letošního roku je nabízeno i propojení projektu vyhledávání boho-

služeb s mapovým portálem společnosti Seznam (Mapy.cz). 

Po kliknutí na kostel na Mapách.cz se v pravém sloupci vedle vybraného druhu 

mapy objeví text s názvem kostela, případně foto a odkaz „Informace o bohoslužbách“; 

odtud lze otevřít stránku s bohoslužbami v daném kostele, s možností vyhledat i další 

kostely v okolí, získat kontakt apod. Zobrazení kostelů a bohoslužeb cestou odkazu z 

map společnosti Seznam.cz přichází během pátku – neděle několika stovek uživatelů. V 

ostatních dnech je to do 100 uživatelů. Cílem tohoto rozšíření je umožnit vyhledat koste-

ly pro účast na bohoslužbách co nejširšímu spektru uživatelů map. 

Pro další období se plánuje doplnění vyhledávání různých kontaktů napříč diecé-

zemi i off-line mobilní aplikace. Církevní informační systému (CIS) je společný projekt 

všech českých diecézí. Je tvořen IT nástroji a aplikacemi, které podporuji organizaci ži-

vota církve, dokumentů, správu rolí, objektů a podobně. CIS dnes obsahuje řadu dat, kte-

rá lze také postupně využívat i pro pastorační účely. Aplikace „Bohoslužby“ je příkladem, 

že se to postupně se daří. 

Koordinace prací probíhá pod gescí Rady ČBK pro IT, jejímž představitelem je v 

současnosti biskup Vlastimil Kročil. 

Kristus stále žije a přimlouvá se za nás 

sv. Fulgencius, biskup v Ruspe: Epist. 14,36-37: CCL 91,429-431 

 

Nejprve bychom si měli všimnout toho, že na konci modlitby říkáme „skrze tvého 

Syna, našeho Pána Ježíše Krista“ a že nikdy neříkáme „skrze Ducha Svatého“. Zajisté to 

katolická církev neříká jen tak zbytečně, ale s odkazem na to tajemství, 

http://bohosluzby.cirkev.cz/
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že prostředníkem mezi Bohem a lidmi se stal člověk Ježíš Kristus, kněz navěky podle 

řádu Melchizedechova, který skrze vlastní krev jednou provždy vešel do svatyně. Ne do 

svatyně, která byla vytvořena lidskýma rukama jako znamení té pravé, ale do samého 

nebe, kde je po Boží pravici a přimlouvá se za nás. 

Tuto službu jeho velekněžského úřadu má na mysli apoštol, když říká: Skrze něho 

tedy podávejme Bohu stále oběť chvály, to je ovoce rtů, které chválí jeho jméno.Jeho 

prostřednictvím tedy podáváme oběť chvály a 

modlitby, neboť jeho smrtí jsme byli znovu 

usmířeni, když jsme předtím byli nepřátelé. 

Skrze něho se totiž může stát naše oběť přija-

telnou před Božím zrakem, neboť on sám se 

pro nás ráčil stát obětí. A proto nás svatý Petr 

napomíná a říká: Vy sami se staňte živými ka-

meny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, 

které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné 

skrze Ježíše Krista. A z toho důvodu tedy říkáme Bohu Otci: „Skrze našeho Pána, Ježíše 

Krista.“ 

Když se tu ovšem mluví o knězi, nač jiného se zde ukazuje než na tajemství vtěle-

ní Páně, v němž Boží Syn, ačkoli má božskou přirozenost, sám sebe se zřekl a vzal na se-

be přirozenost služebníka. Proč se tak ponížil, že byl poslušný až k smrti, a zmenšil se, až 

byl trochu ponížen pod anděly, ačkoli byl božstvím roven Otci? Proto se zmenšil Syn, i 

když zůstal roven Otci, že se ráčil stát podobným člověku. Sám sebe zmenšil, když se sám 

sebe zřekl a vzal na sebe přirozenost služebníka. Kristovo zmenšení je tedy jeho zřeknutí 

se sebe sama. A to přece není nic jiného než přijetí přirozenosti služebníka. Kristu však 

zůstává přirozenost Boží, je Boží Jednorozený, a vedle Otce také jemu přinášíme oběť. 

Zároveň ale přijal podobu služebníka a stal se knězem, takže skrze něho můžeme přiná-

šet oběť živou, svatou a bohulibou. Nebyli bychom přece mohli přinášet žádnou oběť, 

kdyby se byl sám Kristus nestal pro nás obětí. V něm je i naše lidská přirozenost skuteč-

nou spasitelnou obětí. Neboť když ukazujeme, že naše modlitby jsou obětovány skrze 

věčného kněze, našeho Pána, vyznáváme zároveň, že má naše skutečné lidské tělo. Však 

také apoštol říká: Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitos-

tech u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy. Když tedy říkáme „skrze tvého Syna“ a 

dodáváme „neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svatého“, připomínáme tím 

jistě onu bytostnou jednotu, kterou má Otec i Syn i Duch Svatý. Z toho vyplývá, že Kris-

tus, který za nás vykonal kněžskou službu, je týž, k jehož bytí podstatně náleží jednota 

s Otcem a Duchem Svatým. 

 

 
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 
 

 


