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kostel 

Panny Marie 
Pod řetězem  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee……  

ŘÍJEN L.P. 2014 

 

Panna Maria nás vede k živému středu naší víry  
Emeritní papež Benedikt XVI., promluva při Anděl Páně v neděli 7. října 2012 v Římě; upraveno. 

Česká sekce RV www.radiovaticana.cz 

 

 Drazí bratři a sestry, obraťme se nyní v modlitbě k 

Nejsvětější Panně, kterou dnes ctíme jako Královnu posvátného 

růžence. V této chvíli zní v mariánské svatyni v Pompejích 

tradiční „Prosba”, k níž se připojují nespočetní lidé na celém světě. 

Také my se duchovně spojujeme s touto chórovou modlitbou, 

přičemž bych zároveň rád všem navrhnul, abychom v 

nadcházejícím Roku víry doceňovali modlitbu růžence.  

Růžencem se totiž necháváme vést Pannou Marií, která je 

vzorem víry v rozjímáních o tajemstvích Krista, a den za dnem 

nám pomáhá osvojovat si evangelium, aby tak utvářelo celý náš 

život. Proto ve stopách svých předchůdců, zvláště bl. Jana Pavla 

II., který nám před deseti lety daroval apoštolský list Rosarium 

Virginis Mariae, osobně vybízím k modlitbě růžence v rodinách a 

ve společenstvích, abychom tak vstoupili do Mariiny školy, která 

nás vede ke Kristu, živému středu naší víry.  

 

Bohoslužby. 
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu v 17:30 hodin.  

Mše sv. o Prvním pátku měsíce 3. října 2014 bude slavena v 18:00. 

Nedělní mše sv. o 27. neděli v mezidobí 5. října 2014 je slavena v latinském jazyce. 

V pondělí 13. října 2014 je svátek bl. Gerarda, zakladatele maltézského řádu; mše sv. 

bude sloužena v 17:30 hodin. 

Při bohoslužbách v neděli 19. října 2014 (29. neděle v mezidobí, Misijní neděle) proběhne 

sbírka na misie. 

Sčítání návštěvníků bohoslužeb 
V sobotu 11. října a v neděli 12. října 2014 se uskuteční sčítání návštěvníků bohoslužeb s 

nedělní platností. Výsledky sčítání a jejich srovnání s výsledky téhož sčítání z r. 1999, 2004 a 2009 

poskytnou diecézním biskupům a celé České biskupské konferenci významné informace o situaci i 

vývojových trendech, na jejichž základě bude možné lépe a účinněji soustřeďovat síly i prostředky 

k pastorační a evangelizační práci v naší zemi. Proto je Vaše aktivní spolupráce při sčítání návštěv-

níků bohoslužeb cenná, potřebná a nezastupitelná a právem jí předem náleží naše vděčnost. 

Říjen L.P. 2014 

Den   Slavení poznámka 

1. středa 17:30 sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve památka 

http://www.radiovaticana.cz/
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2. čtvrtek  Svatých andělů strážných památka 

3. pátek 18:00 První pátek měsíce  

4. sobota  sv. Františka z Assisi památka 

5. neděle 10:00 27. neděle v mezidobí latinsky 

6. pondělí  sv. Bruna, kněze  

7. úterý  Panny Marie Růžencové památka 

8. středa 17:30 sv. Hugona, řeholníka SMOM památka 

9. čtvrtek  sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků; sv. Jana 

Leonardiho, kněze 

 

10. pátek    

11. sobota  sv. Jana XXIII, papeže památka 

12. neděle 10:00 28. neděle v mezidobí  

13. pondělí 17:30 BL. GERARDA, ZAKLADATELE SMOM SVÁTEK 

14. úterý  sv. Kalista I., papeže a mučedníka  

15. středa 17:30 sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve památka 

16. čtvrtek  sv. Hedviky, řeholnice; sv. Markéty Marie Alacoque, panny  

17. pátek  sv. Ignáce Antiochijského, biskupa mučedníka památka 

18. sobota  SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY SVÁTEK 

19. neděle 10:00 29. neděle v mezidobí  

20. pondělí    

21. úterý  bl. Karla z Domu Rakouského památka 

22. středa 17:30   

23. čtvrtek  sv. Jana Kapistránského, kněze  

24. pátek  sv. Antonína Marie Klareta, biskupa  

25. sobota    

26. neděle 10:00 30. neděle v mezidobí  

27. pondělí    

28. úterý  SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ SVÁTEK 

29. středa 17:30   

30. čtvrtek    

31. pátek  sv. Wolfganga, biskupa  

Konference o spolupráci a dobrém řízení pomocných organizací. 
Ve dnech 3. až 5. října 2014 proběhne v Praze Konference o spolupráci a dobrém řízení po-

mocných organizací maltézského řádu ve Střední a Východní Evropě. V rámci této konference bude 

sloužena v našem kostele mše sv. v pátek 3. října 2014 v 18:00 hodin a v neděli 5. října 2014 

v 10:00 hodin (latinsky). Laskavě pamatujte na tuto konferenci ve svých modlitbách. 

Drakiáda pod Petřínem 2014 
www.nmskb.cz 

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze srdečně zve děti, rodiče a 

všechny, kdo mají rádi podzim, na již tradiční "Drakiádu pod Petřínem", která se uskuteční v so-

botu 4. října 2014 od 14 hodin na zahradě Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v 

Praze na Malé Straně. 

 Na programu bude kromě pouštění draků také Divadlo Toy Machine s pohádkou O rytíři, 

následovat bude dračí dílnička, nebude chybět ani oblíbený klaun Vítek s balónky či malování na 

obličej. Podívat se přiletí i lesní dravci a nově jsme pro Vás do programu přidali ještě ukázku ba-

lonu v oblacích a také bublifukáře. 

http://www.toymachine.cz/repertoar/rytiri/
http://www.balony-praha.cz/
http://www.balony-praha.cz/
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Přijďte si namalovat draka a zasoutěžit o nejdéle létajícího draka, nejvýše létajícího draka i 

nejkrásnějšího létajícího draka, podpořit zajímavou akci a prožít úžasné odpoledne s kamarády. 

Akci finančně podpořila Městská část Praha 1. Mediálním partnerem se stala Pražská infor-

mační služba prostřednictvím Přehledu kulturních pořadů v Praze. 

 Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Akce se uskuteční za každého počasí. K nemocnici se 

dostanete autobusem č. 292 z Malostranského náměstí. Změna programu vyhrazena. 

 „Laudate Dominum omnes gentes“ – koncert duchovní hudby  
Suverénní  Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro 

duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem 

v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně zvou na osmý koncert cyklu duchovní hudby LAUDATE 

DOMINUM OMNES GENTES v úterý 21. října 2014 od 17 hod. Na programu budou díla J.S. 

BACHA, G.F. HÄNDELA, G. MUFFATA a dalších. Účinkují: Astrid SCHNITTNEROVÁ – housle, viola, 

flétna, Jiří CHLUM – varhany. Vstup na koncert je volný.  

Osm duchů zla – rekolekce s J. Augystynem 
Pastorační středisko pořádá ve dnech 7.–8. listopadu 2014 již tradiční rekolekce s P. Józe-

fem AUGUSTYNEM SJ, tentokrát na téma "Osm duchů zla – zpytování svědomí a rozlišování duchů 

podle Evagria z Pontu".  

Kromě přednášek se nabízí možnost osobní modlitby před Nejsvětější svátostí nebo využití 

nabídky svátosti smíření či duchovního rozhovoru s knězem.  

Program bude zahájen v pátek od 18:00 registrací a v 18:30 slavením eucharistie.  

Po zaslání přihlášky dotyčnému pošleme podrobnější informace (a případnou složenku) k 

uhrazení nákladů na rekolekce: 180 Kč (+ 35 Kč v případě objednání bagety k sobotnímu obědu).  

Zájemci o rekolekční setkání se přihlašují písemně nejpozději do 3. listopadu na adrese 

Pastoračního střediska (Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00 Praha 6) nebo prostřednictvím 

webového formuláře http://www.apha.cz/prihlaska-na-duchovni-obnovu-sb. 

Vánoce a Betlémy 
P. Mgr. Ing. Michal NĚMEČEK, biskupský vikář pro pastoraci (ACAP 9/2014, čj. 8475/2014) 

 

Bratři a sestry, velice vás prosím o připojení se do preevangelizační akce Křesťanské Vá-

noce. Mnohé farnosti se již několik let účastní Noci kostelů a její plody jsou požehnané. Přede 

dvěma roky vznikla iniciativa využívající podobný princip, avšak zasahující období Vánoc. Iniciá-

toři ji nazvali Křesťanské Vánoce a řada našich farností se k tomuto projektu připojila pod názvem 

Betlémy Praha.  

Celá akce je postavena na letité tradici, kdy množství lidí přichází o Vánocích do našich 

kostelů. Zapojení farností není náročné! Stačí, když je o Vánocích v kostele alespoň chvíli otevřeno 

a lidé se mohou zastavit u betléma. Jsem si vědom, že letošní Vánoce budou složitější o organizo-

vání setkání Taizé. Ideální jsou odpolední hodiny na velké svátky, kdy je volno  nebo alespoň chvíli 

po bohoslužbách.   

Nemějte strach! Otevřete brány Kristu! 
SV. JAN PAVEL II., PAPEŽ: Homilie na začátku pontifikátu 22. října 1978: AAS 70 [1978], 945-947 

 

Petr přišel do Říma! Co ho vedlo a přivedlo do tohoto města, srdce římského impéria, pokud 

by to nebyla poslušnost k vnuknutí přijatému od Pána? Tento rybář z Galileje by asi nechtěl přijít až 

sem. Pravděpodobně by raději zůstal tam, u břehů Genezaretského jezera, se svou lodkou a se 

svými sítěmi. Ale nechal se vést Pánem, uposlechl jeho vnuknutí a přišel sem!  

http://www.praha1.cz/
http://www.praguewelcome.cz/cs/kalendar/
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Podle starobylé tradice chtěl Petr v době pronásledování za císaře Nerona opustit Řím. Ale 

Pán zasáhl: vyšel mu naproti. Petr se k němu obrátil a zeptal se: „Quo vadis, Domine?“ (Kam jdeš, 

Pane?) A Pán mu hned odpověděl: „Jdu do Říma, abych byl podruhé ukřižován.“ Petr se vrátil do 

Říma a zůstal tam až do svého ukřižování.  

Naše doba nás vybízí, pobízí nás, zavazuje nás hledět na Krista a s pokornou a hlubokou 

úctou se ponořit do rozjímání o tajemství jeho svrchované moci.  

On, jenž se narodil z Panny Marie, syn tesařův, za nějž byl považován, Syn Boží, jak o něm 

vyznal Petr, přišel, aby z nás ze všech učinil „královské kněžstvo“.  

 Druhý vatikánský koncil nám připomenul tajem-

ství této moci a to, že poslání Krista – Kněze, Proroka a 

Učitele, Krále – pokračuje v církvi. Všichni, celý Boží lid, 

se účastní na tomto trojím poslání. A snad proto se v mi-

nulosti na hlavu papeže vkládala tiára, trojitá koruna, na 

znamení toho, že celý hierarchický řád Kristovy církve, 

všechna v ní vykonávaná jeho „posvátná moc“, není nic 

jiného než služba, služba mající jediný smysl: aby všechen 

Boží lid měl účast na tomto trojím poslání Krista a zůstá-

val trvale pod Pánovou mocí, která neodvozuje svůj původ 

od mocností tohoto světa, ale od nebeského Otce a z ta-

jemství kříže a zmrtvýchvstání.  

Absolutní a zároveň vlídná a příznivá moc Pána odpovídá nejhlubšímu nitru člověka, nej-

vznešenějším tužbám jeho rozumu, vůle a srdce. Ona se nevyjadřuje řečí síly, ale projevuje se v 

lásce a v pravdě.  

Nový Petrův nástupce na biskupském stolci v Římě dnes vyslovuje vřelou, pokornou a dů-

věryplnou prosbu: „Kriste, učiň, ať se mohu stát a být služebníkem tvé jediné moci! Služebníkem 

tvé vlídné moci! Služebníkem tvé moci, která nezná západu. Učiň, ať mohu být služebníkem! Ano, 

služebníkem tvých služebníků.“  

Bratři a sestry! Nemějte strach přijmout Krista a uznat jeho moc! Pomáhejte papežovi a 

všem, kdo chtějí sloužit Kristu a Kristovou mocí sloužit člověku a celému lidstvu.  

Nemějte strach! Otevřete, ba rozevřete dokořán brány Kristu! Jeho spásonosné moci ote-

vřete hranice států, ekonomické i politické systémy, rozsáhlé oblasti kultury, civilizace a pokroku. 

Nemějte strach! Kristus ví, „co je v nitru člověka“. On jediný to zná!  

Dnes tak často člověk neví, co nosí uvnitř, hluboko ve své duši a ve svém srdci. Tak často 

nezná smysl svého života na této zemi. Je zmítán pochybností, která se mění v beznadějnost. Do-

volte tedy – prosím vás, s pokorou a s důvěrou vás snažně prosím – dovolte Kristu promlouvat k 

člověku. Jenom on má slova života. Ano, života věčného!  

Opravdu, po nečistých a špinavých klericích, prosáklých špínou neřestí a zapletených do 

řetězů zločinů, lidé šlapou jako po nejsprostším blátě, neboť ti se už nehodí, jak se předpokládá, ani 

sobě ani druhým k ničemu. Svatý Řehoř říká: »Když se někým opovrhuje pro jeho život, zbývá už 

jen pohrdnout i jeho kázáním.« 

 

 

 

SUVERÉNNÍ ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ  

České Velkopřevorství 

telefon: 257 530 824  

e-mail: gpb@smom.cz  

FR. FILIP MILAN SUCHÁN, OPRÆM 

rektor kostela 

telefon: 731 402 597  

e-mail: pmariapodretezem@seznam.cz 

http://www.maltezskyrad.cz 

 

 


