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Konventuální kostel 

Panny Marie  
Pod řetězem  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee  

ADVENT A VÁNOCE  L.P. 2015 

Slovo, Boží moudrost, se stalo tělem. 

sv. Petr Chrysolog, biskup (Sermo 117: PL 52, 520-521) 

 

O dvou lidech prohlásil svatý apoštol, ţe dali počátek lidskému pokolení, totiţ 

o Adamovi a o Kristovi. Dva lidé, stejní, pokud jde o tělo, avšak rozdílní, pokud jde 

o zásluhu; co do uspořádání údů zcela jistě velmi podobní, avšak uţ svým původem 

naprosto nepodobní. První člověk Adam, praví apoštol, se stal živou bytostí; poslední 

však Adam oživujícím duchem.  

Onen první člověk byl stvořen tímto posledním, dostal od něho i duši, aby 

mohl ţít. A tento je sám původcem své podoby, takţe neočekával ţivot od někoho ji-

ného, nýbrţ on sám byl dárcem ţivota pro všechny. Onen je tvořen z naprosto bez-

cenného bláta, tento vychází z nejvzácnějšího panenského lůna; v onom se hlína mění 

v tělo, v tomto je tělo povýšeno k boţství.  

Co k tomu ještě dodat? Je tu nový Adam. Ten tehdy při stvoření vtiskl svou 

podobu onomu prvnímu. A to je důvod, proč na sebe vzal jeho stav, i proč přijal jeho 

jméno; aby nepřišel o to, co učinil podle svého obrazu. První Adam a poslední Adam: 

onen první má svůj počátek, tento poslední nemá konec. Tento poslední je totiţ ve 

skutečnosti první; sám přece říká: Já jsem první a já jsem poslední.  

Já jsem první, to znamená bez počátku. Já jsem poslední, tedy samozřejmě 

bez konce. Ale není napřed to, praví apoštol, co je zduchovnělé, nýbrž to, co je živo-

čišné, potom teprve přijde to, co je zduchovnělé; zajisté země je dříve neţ plod, nemá 

však takovou cenu jako plod: země vyţaduje vzdechy a námahu, plod štědře poskytuje 

prostředky a ţivot. Právem se prorok těší z takového plodu a říká: Naše země vydá 

svůj plod." Jaký plod? Přece ten, o němţ se na jiném místě říká: Potomka z tvého ro-

du dosadím na tvůj trůn. První člověk, praví apoštol, byl utvořen ze země, je po-

zemský; druhý člověk je z nebe.  

Když někdo pochází ze země, ze země jsou i jeho děti. Když někdo pochází 

z nebe, z nebe jsou i jeho děti. Jak to, ţe ti, kdo se tak nenarodili, se budou moci tako-

vými stát? Ţe nezůstanou tím, čím se narodili, nýbrţ trvale budou, jak se znovuzro-

dili? Je to tím, bratři, ţe nebeský Duch zúrodňuje tajemným paprskem svého světla 

panenské lůno, takţe ti, kteří jako pozemšťané přišli na svět do ţalostného stavu po-

kolení člověka učiněného z hlíny, se z Ducha rodí jako nebešťané a stávají se podob-

nými svému Tvůrci. Jsme-li ovšem jiţ znovuzrozeni a přetvořeni k obrazu našeho 

Stvořitele, naplňme také to, k čemu nás vybízí apoštol: Jako jsme tedy nesli podobu 

pozemského, nesme i podobu nebeského.  
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Kdyţ tedy jsme podle našeho Pána jiţ znovuzrozeni, jak jsme řekli, a kdyţ nás 

Bůh přijal za své děti, ať také beze zbytku nosíme celou podobu svého Tvůrce: nikoli 

sice co do vznešenosti, ta přísluší jemu jedinému, ale co do nevinnosti, prostoty, mír-

nosti, trpělivosti, pokory, milosrdenství a svornosti, neboť v tom se on sám chtěl stát a 

být jedním z nás. 

Bohoslužby v Adventu a o Vánocích.  

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

Prvním pátku měsíce (4. prosince 2015) v 17:30 hodin. V době adventní mše svaté ve 

středu jsou spojeny s nešporami. Nedělní mše sv. 20. prosince 2015 (4. neděle ad-

ventní) je slavena v latinském jazyce. Příleţitost ke svátosti smíření je vţdy 30 minut 

přede mší sv. nebo dle domluvy. 

1. nedělí adventní 29. listopadu 2015 začíná doba adventní, v úvodu mše sv. 

budou ţehnány adventní věnce. 

Při bohosluţbách v o 2. neděli adventní 6. prosince 2015 proběhne Mikuláš-

ská sbírka na bohoslovce; v roce 2014 bylo celkem vybráno 660 115,- Kč a částka byla 

pouţita v souladu se statutem příslušného fondu.  

V úterý 8. prosince 2015 je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu; mše sv. bude v 17:30 hodin. 

O slavnosti Narození Páně mše sv. „V noci“ (tzv. půlnoční) bude slouţena 

jiţ 24. prosince 2015 ve 22:00 hodin, pak 25. prosince 2015 v 10:00 hodin. Slavnost 

Narození Páně je zasvěceným svátkem s povinnou účastí na mši sv. 

O svátku sv. Štěpána Prvomučedníka bude mše sv. v 10:00 hodin. 

Na neděli 27. prosince 2015 připadá svátek Svaté Rodiny Jeţíše, Marie a Jo-

sefa, mše sv. bude v 10:00. 

V poslední den občanského roku 31. prosince 2015 (čtvrtek) bude v 15:00 ho-

din děkovná mše sv. a poboţnost. 

O slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2016 bude mše sv. v 10:00 

hodin. Slavnost Matky Boží Panny Marie je zasvěceným svátkem s povinnou účastí 

na mši sv. 

O slavnosti Zjevení Páně (Tří králů) ve středu 6. ledna 2016 bude mše sv. 

v 17:30. 

Doba vánoční skončí svátkem Křtu Páně v neděli 10. ledna 2016, mše sv. 

bude v obvyklém nedělním čase, tj. v 10:00 hodin. 

 

Den a hodina Slavení poznámka 

1. úterý  sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka  

2. středa 17:30 Panny Marie, příčiny naší radosti památka 

3. čtvrtek  sv. Františka Xaverského, kněze památka 

4. pátek 17:30 sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve  

5. sobota    

6. neděle 10:00 2. neděle adventní  

7. pondělí  sv. Ambroţe, biskupa a učitele církve památka 

8. úterý 17:30 PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOT- SLAVNOST 
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NÍHO HŘÍCHU 

9. středa 17:30  s nešporami 

10. čtvrtek    

11. pátek  sv. Damaza I., papeţe  

12. sobota    

13. neděle 10:00 3. neděle adventní  

14. pondělí  sv. Jana od Kříţe, kněze a učitele církve památka 

15. úterý    

16. středa 17:30  s nešporami 

17. čtvrtek    

18. pátek    

19. sobota    

20. neděle 10:00 4. neděle adventní latinsky 

21. pondělí  sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve  

22. úterý    

23. středa 17:30 sv. Jana Kętského, kněze s nešporami 

24. čtvrtek 22:00 Štědrý den (Vigilie Narození Páně)  

25. pátek 10:00 NAROZENÍ PÁNĚ SLAVNOST 

26. sobota 10:00 SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA SVÁTEK 

27. neděle 10:00 SVATÉ RODINY JEŢÍŠE, MARIE A JOSEFA SVÁTEK 

28. pondělí  SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ SVÁTEK 

29. úterý  sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka  

30. středa 17:30 Středa v oktávu vánočním  

31. čtvrtek 15:00 sv. Silvestra I., papeţe  

Maltézský adventní punč 

Během čtyř adventních víkendů budou naši dobrovolníci prodávat v prostoru 

brány ke kostelu Panny Marie pod řetězem vánoční punč, svařený dţus a drobné ob-

čerstvení. Výtěţkem z prodeje podpoříme charitativní projekty zaštiťované Řádem 

Maltézských rytířů, například: letní tábor pro vozíčkáře nebo pouť nemocných do 

Lurd. Přijďte prosím udělat dobrý skutek a zároveň si vychutnat skvělý punč a ad-

ventní atmosféru. 

Betlémy 

I letos bude v našem kostele o Vánocích připraven betlém. Náš kostel bude pro 

prohlídku betléma otevřen v sobotu 26. prosince 2015 (sv. Štěpána), v neděli 

27. prosince 2015 (Svaté Rodiny), ve středu 30. prosince 2015 a v neděli 3. 

ledna 2016, a to vždy od 14:00 do 16:00 hodin.  

Dovolujeme si poţádat ty, kdo by byli ochotni vypomoci s hlídáním kos-

tela v těchto termínech (vţdy po půl hodině), aby se laskavě nahlásili u rektora kos-

tela fr. Filipa buď v sakristii nebo e-mailem pmariapodretezem@seznam.cz (do 

předmětu zprávy uveďte „betlémy“) nebo telefonicky na 731 402 597. Pán Bůh zaplať! 
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 „Cantate Domino canticum novum“ – koncert duchovní hud-

by.  

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 10. 

koncert duchovní hudby v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 

v Praze 1 – Malé Straně v úterý 7. prosince 2015. Účinkují: Lucie HILSCHEROVÁ – 

mezzosoprán, Marie FUXOVÁ – housle, Linda ČECHOVÁ – varhany. Vstup na koncert je 

volný. 

Dovolím Bohu, aby mne měl rád?  

Homilie papeže Františka z vánoční mše, bazilika sv. Petra, 24. prosince 

2014. 

 

Přeloţil Milan GLASER, Česká sekce RV www.radiovaticana.cz 

 

„Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům země vzchází světlo“ 

(Iz 9,1). „Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila“ 

(Lk2,9). Takto nám liturgie této svaté vánoční noci představuje Narození Spasitele: 

jako světlo, které prostupuje a rozptyluje tu nejhlubší temnotu. Pánova přítomnost 

uprostřed Jeho lidu odnímá tíhu poráţky a chmur otroctví a nastoluje radost a veselí. 

Také my jsme tuto poţehnanou noc přišli do Boţího domu procházejíce tem-

notami, jeţ obestírají zemi, avšak vedeni plamenem víry, která osvěcuje naše kroky, 

jsme oţivováni nadějí, ţe nalezneme „veliké světlo“. Otevřenost srdce nám také 

umoţní rozjímat o zázraku onoho dítěte-slunce, které rozjasňuje horizont shůry. 

Původ temnot, které obestírají svět, se ztrácí v noci časů. Pomysleme na onu 

ponurou chvíli, kdy byl spáchán první zločin lidstva, kdyţ Kain zaslepený závistí vztá-

hl ruku proti bratru Ábelovi (srov. Gen 4,8). Tak byl běh věků poznamenán násilím, 

válkami, nenávistí a svévolí. Avšak Bůh, který vloţil svá očekávání do člověka, kterého 

učinil ke svému obrazu a podobě, čekal. Bůh čekal. Čekal tak dlouho, aţ se zdálo, ţe 

moţná rezignoval. Nemohl však rezignovat, nemohl zapřít sám sebe (srov. 

2 Tim 2,13). Tváří v tvář zkaţenosti lidí a národů tedy stále trpělivě čekal. Boţí trpěli-

vost! Jak nesnadné chápat trpělivost, kterou s námi má Bůh. 

Světlo rozráţející tmu nám během dějin zjevuje, ţe Bůh je Otec a ţe jeho trpě-

livá věrnost je mocnější neţ temnoty a zkaţenost. V tom spočívá zvěst vánoční noci. 

Bůh nezná hněv a netrpělivost; jako otec z podobenství o ztraceném synu neustále 

vyhlíţí v dálce svého vracejícího se syna. Trpělivě celé dny. Boţí trpělivost. 

Izaiášovo proroctví zvěstuje příchod velikého světla, které pronikne temnotu. 

Rodí se v Betlémě a je přijato milujícíma rukama Marie, Josefovým citem a úţasem 

pastýřů. Kdyţ andělé oznamují pastýřům narození Vykupitele činí tak těmito slovy: 

„To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a poloţené v jes-

lích“ (Lk 2,12). Tímto „znamením“ je právě Boţí pokora, pokora Boţí dovedená do 

krajnosti; je to láska, s níţ na sebe Bůh onu noc vzal naši křehkost, naše utrpení, naše 

úzkosti, naše touhy a naše omezení. Poselství, které všichni očekávali a které v hloubi 
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své duše hledali, nebylo nic jiného neţ Boţí něha, Bůh, který na nás hledí přívětivýma 

očima a přijímá naši ubohost, Bůh zamilovaný do naší maličkosti. 

Tuto svatou noc, kdyţ rozjímáme o Dítěti Jeţíši právě narozeném a poloţeném 

do jeslí, jsme pozváni se zamyslet. Jak přijímáme tuto Boţí něhu? Nechám se od Boha 

dostihnout, obejmout anebo Mu bráním se přiblíţit? „Já hledám Boha“ – mohli by-

chom namítnout. Nicméně, nejdůleţitější není hledat Jej, nýbrţ nechat se od Něho 

hledat, nalézt a pohladit s přívětivostí. Toto je otázka, kterou nám toto Dítě klade svo-

jí přítomností: dovolím Bohu, aby mne měl rád? 

A dále: máme odvahu přijímat s jemnocitem svízelné situace a obtíţe těch, kdo 

jsou vedle nás, anebo dáváme přednost neosobním řešením, která jsou moţná efek-

tivní, ale postrádají evangelní vřelost? Jak velice dnešní svět potřebuje něhu!Boţí tr-

pělivost, Boţí blízkost, Boţí něha. 

Křesťanova odpověď se nemůţe lišit od té, kterou dává Bůh naší nepatrnosti. 

Ţivotu je třeba čelit dobrotou a mírností. Kdyţ si uvědomíme, ţe Bůh je zamilován do 

naší nepatrnosti a sám se stává maličkým, aby se s námi mohl lépe setkat, nemůţeme 

mu neotevřít svoje srdce a prosit jej: „Pane, pomoz mi být jako ty, daruj mi milost 

něhy v těch nejtvrdších ţivotních okolnostech, daruj mi milost spřízněnosti tváří v 

tvář kaţdé nouzi, mírnosti v kaţdém konfliktu. 

Drazí bratři a sestry, rozjímejme v této svaté noci o jesličkách: „lid, který chodil 

ve tmě, uvidí veliké světlo“ (Iz 9,1). Uviděli jej obyčejní lidé, lidé připravení přijmout 

Boţí dar. A naopak jej neviděli arogantní, pyšní a ti, kteří stanovují zákony podle 

svých osobních kritérií, ti kteří se uzavírají do sebe. Hleďme na jesličky, modleme se a 

prosme Panenskou Matku: „Ó, Maria, ukaţ nám Jeţíše!“ 

Svatý rok milosrdenství:  

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství 

 

Pane Jeţíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný nebeský 

Otec, a řekl jsi nám, ţe kdo vidí tebe, vidí Otce. Ukaţ nám svou tvář a budeme spa-

seni. 

Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům, cizo-

loţnici a Marii Magdalénu od hledání štěstí jen ve stvořených věcech, přiměl Petra 

plakat, kdyţ tě zradil, a zaručil kajícímu zločinci ráj. Dej, ať kaţdý z nás slyší tvá slova 

určená samařské ţeně, jako bys je říkal nám: „Kdybys tak znala Boţí dar!“ 

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce, Boha, který projevuje svou všemo-

houcnost nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím: dej, ať je církev pro svět tvou vidi-

telnou tváří, tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.  

Tys chtěl, aby také tvoji sluţebníci byli podrobeni slabosti, a tak mohli soucítit 

s těmi,  kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: dej, ať kaţdý, kdo se s jediným z 

nich setká, zakusí, ţe ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu. 

Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny jeho pomazáním, aby se Svatý rok mi-

losrdenství stal rokem Hospodinovy milosti a aby tvá církev s obnoveným nadšením 
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mohla přinášet radostnou zvěst chudým, vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným a 

navrátit zrak slepým. 

Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství, o to prosíme tebe, jenţ ţiješ a 

kraluješ s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. Amen. 

Skutky milosrdenství: 

Jde o projevy křesťanské lásky k bliţnímu, jimiţ křesťan naplňuje Jeţíšovo 

učení »Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec« (Lk 6,36).  

Dělí se na tělesné a duchovní.  

Ke skutkům tělesného milosrdenství patří:  

 sytit hladové,  

 napojit ţíznící,  

 obléci nahé,  

 dát nocleh pocestným,  

 navštěvovat nemocné,  

 navštěvovat vězněné,  

 pohřbívat mrtvé.  

 

Ke skutkům duchovního milosrdenství patří:  

 poučovat neznalé, 

 poradit nerozhodným,  

 utěšovat zarmoucené,  

 napomínat hříšníky,  

 odpouštět uráţky,  

 snášet trpělivě obtíţné osoby,  

 modlit se k Bohu za ţivé i zemřelé.  

 

 
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 

 


