Konventuální kostel

PANNY MARIE POD ŘETĚZEM
občasník, informace
ŘÍJEN L.P. 2017

Den a hodina
1. neděle 10:00
2. pondělí
3. úterý 17:30
4. středa
5. čtvrtek
6. pátek 17:30
7. sobota
8. neděle 10:00

Slavení
26. neděle v mezidobí
Svatých andělů stráţných

poznámka
památka

sv. Františka z Assisi
bl. Petra Pattariniho z Imoly, převora SMOM
sv. Bruna, kněze
Panny Marie Růţencové
27. neděle v mezidobí
sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků; sv. Jana Leonardiho, kněze

památka
památka

bl. Jana XXIII, papeţe
sv. Radima, biskupa
17:30
BL. GERARDA, ZAKLADATELE SMOM
sv. Kalista I., papeţe a mučedníka
10:00
28. neděle v mezidobí
sv. Hedviky, řeholnice; sv. Markéty Marie Alacoque, pan16. pondělí
ny
17. úterý 17:30 sv. Ignáce Antiochijského, biskupa mučedníka
18. středa
SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněţí, a druhů, mu19. čtvrtek
čedníků; sv. Pavla od Kříţe, kněze
20. pátek
21. sobota
bl. Karla z Domu Rakouského
neděle
22.
10:00
29. neděle v mezidobí (Misijní neděle)
23. pondělí
sv. Jana Kapistránského, kněze
24. úterý 17:30 sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
25. středa
26. čtvrtek
27. pátek
28. sobota
SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
neděle
29.
10:00
30. neděle v mezidobí
30. pondělí
31. úterý 17:30 sv. Wolfganga, biskupa

památka

9. pondělí
10.
11.
12.
13.
14.
15.

úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

památka

17:30

svátek
Latine

památka
svátek

památka

svátek

Bohoslužby.
Mše svatá je slavena pravidelně v neděli v 10:00 hodin a v úterý a o Prvním pátku
(6. října 2017) v 17:30 hodin. Mše sv. o 3. neděli v měsíci (tj. 15. října 2017 – 28. neděle v
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mezidobí) je slouţena latinsky. Příležitost ke svátosti smíření je vţdy 30 minut přede mší sv.
nebo dle domluvy s knězem. Během měsíce října se budeme společně přede mší sv. v úterý
modlit růženec.
V pátek 13. října 2017 o svátku bl. Gérarda, zakladatele Suverénního řádu maltézských rytířů, bude slouţena mše sv. v 17:30 hodin.
Při bohosluţbách o Misijní neděli 22. října 2017 proběhne sbírka na misie; v roce
2016 bylo celkem vybráno a zasláno na příslušný účet Papeţských misijních děl 1 144 781,Kč.
V úterý 31. října 2017 v 17:30 hodin bude slouţena mše sv. z vigilie slavnosti Všech
svatých.

Koncert duchovní hudby "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1".
V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a
Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 v kostele Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici v
Praze 1 – Malé Straně devátý koncert cyklu duchovní hudby "Pocta chrámovým kůrům Prahy
1" v pondělí 16. října 2017 v 17:00 hodin. Na programu jsou díla G. LEGRENZI, A. LOTTI,
C. MONTEVERDI. Účinkuje soubor Musica cum gaudio a smíšený sbor Local vocal, varhany:
Martin ŠMÍD. Vstup na koncert je volný.

Pouť zdravotníků ke sv. Lukáši.
P. Stanisław GÓRA, biskupský vikář pro diakonii, jménem Arcibiskupství praţského
zve lékaře, lékařky a všechny pracovníky ve zdravotnictví i všechny kněze, především nemocniční kaplany a všechny ty, kteří se sluţbě nemocným a starým lidem zvlášť věnují, na
poutní mši svatou ke sv. Lukáši, kterou bude celebrovat arcibiskup praţský Dominik kardinál
DUKA, OP. Pouť se koná ve středu dne 18. října 2017 v 17:00 hodin v praţské katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha. Po mši svaté proběhne setkání v Arcibiskupském paláci s přednáškou prof. Dr. mult. Maxe KAŠPARŮ, Ph.D., dr.h.c., řeckokatolického kněze a psychiatra.
V příručkách duchovního ţivota se klade velký důraz na četbu Písma. A těm, kteří
dosud soustavně nepročetli Nový zákon, se zpravidla doporučuje: Začněte evangeliem sv.
Lukáše. Evangelista Lukáš píše čtivě, vytříbeným slohem a se smyslem pro konkrétní situace.
Ze všech evangelistů se zabývá nejpodrobněji událostmi Jeţíšova mládí, hojně hovoří o Jeţíšově matce Marii i o ţenách, které jej doprovázely. U Lukáše najdeme více zázraků i podobenství neţ u Matouše či Marka a jen od Lukáše známe působivé podobenství o marnotratném synu.
Za věrohodné je moţné povaţovat zprávy o tom, ţe místem narození sv. Lukáše byla
Antiochie Syrská; byl Řek, ke křesťanství jej z pohanství obrátil sv. Pavel a zemřel ve vysokém věku. Jinak ovšem byla postava evangelisty Lukáše opředena mnoha legendami, z nichţ
některé byly přijímány aţ s nekritickou důvěrou. Obrazy "namalované" svatým Lukášem a
uchovávané hned v několika kostelích vedly zejména ve středověku k uctívání evangelisty
Lukáše jako patrona malířů. Guild of St. Luke byla ve středověku prestiţní společností malířů.
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Svatý Lukáš je ovšem také patronem lékařů, a to mnohem odůvodněněji. Svatý Pavel, jehoţ autor třetího evangelia provázel během druhé i třetí apoštolské cesty a který měl
Lukáše u sebe také během první i druhé vazby v Římě, se vyjádřil jednoznačně, kdyţ tlumočil
Koloským pozdrav "milovaného lékaře" Lukáše (Kol 4,14). Lékařské povolání ostatně přisoudili svatému Lukáši také historik Eusebius, sv. Ireneus i sv. Jeroným. Zkušenosti z lékařské profese se snad promítly i do způsobu, jakým Lukáš sepsal své evangelium: zvláště z důrazu, který kladl na Kristovu dobrotu a jeho milosrdenství.
Křestní jméno Lukáš bylo a je častým. Mezi svatými a blahoslavenými lze najít přinejmenším patnáct Lukášů. Řada nemocnic a zdravotních středisek nese ve světě jméno sv.
Lukáše. Saint Luke Institute vydává hodnotný dvouměsíčník Lukenotes zaměřený na morální
otázky ve zdravotnictví. Čeští katoličtí lékaři se za první republiky i po druhé světové válce
sdruţovali ve Spolku svatého Lukáše, jehoţ posledním sekretářem byl praţský internista
MUDr. Karel Svoboda. Ten pak v roce 1968 patřil mezi spoluzakladatele Sekce křesťanských
lékařů Díla koncilové obnovy. Ideovým nástupcem obou sdruţení se jiţ v prosinci 1989 stalo Kolegium katolických lékařů, které se věnuje především vzdělávání věřících lékařů v bioetice. Nedisponuje bohuţel seznamem lékařů, který by bylo moţno nabídnout zájemcům o
ošetřování "katolickým lékařem".
Málo je známo, ţe v Praze ve svatovítské katedrále je uchovávaná lebka sv. Lukáše.
Získal ji a metropolitní kapitule věnoval císař Karel IV., zatímco ostatní světcovy pozůstatky
jsou uloţeny v kostele sv. Justiny v benediktinském opatství v Padově. V roce 1998 proběhl
antropologický průzkum spojený s genetickým vyšetřením světcových relikvií uchovávaných
v Praze i Padově. Prokázalo se, ţe lebka uloţená v Praze a ostatní kostra uchovávaná v Padově patřily téţe osobě, a to muţi pokročilého věku, který s velkou pravděpodobností zemřel
přirozenou smrtí.
Svatý Lukáš sepsal nejen evangelium, ale téţ Skutky apoštolů podávající zprávu o
prvních dějinách církve. Uloţení relikvie evangelisty Lukáše v naší zemi můţeme chápat jako
výzvu k úctě vůči světci, který se často setkával se svědky Jeţíšova ţivota, současně však také
jako vybídnutí k opakované četbě textů inspirovaných Duchem Svatým.
Květoslav ŠIPR, https://www.cirkev.cz/archiv/101018-evangelista-a-lekar-sv-lukas

Podzimní sobota pro ženy
Podzimní Sobota pro ţeny se uskuteční 14. října 2017 tradičně od 9:00 do 16:00 hodin v praţském Pastoračním středisku (sv. Vojtěch) Kolejní 4, Praha 6 (metro A , stanice Dejvická, tramvaj 20 a 26, zastávka Thákurova). Přednáší P. Vojtěch KODET, ThD. O. Carm. na
téma Každodennost z moci Ducha.
Program dne:
9:05 Zahájení
9:15 první přednáška
10:15 občerstvení
10:40 práce ve skupinkách
12:00 oběd; od 12:00 do 14:00 bude otevřena prodejně Karmelitánského nakladatelství
13:30 druhá přednáška
15:00 mše sv.
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Zároveň je moţnost individuální meditace a příleţitost ke svátosti smíření. Oběd je zajištěn formou baget, káva a čaj jsou k dispozici po celý den. Domácími buchtami nebo sušenkami přispívají účastnice. Předem za to moc děkujeme!
Na rekolekci je nutné se přihlásit, přihlašovací formulář naleznete zde:
http://www.apha.cz/cpr-sobota-pro-zeny-prihlaska. Uzávěrka přihlášek 11. října 2017. Příspěvek na provoz sálu a občerstvení (cca 150 Kč) se bude vybírat na místě.

Teologický kurz pro mládež
Vojtěch Smolka, ředitel Arcidiecézního centra pro mládež

Arcidiecézní centrum pro mládeţ ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK
nabídne od října tzv. Teologický kurz. Svým obsahem navazuje na základní Animátorský
kurz a je určený mladým lidem od 18 let, kteří jiţ mají vybudovány základní postoje víry.
Jeho smyslem není rozkrýt veškeré teologické otázky a problémy, ale pomoci účastníkům,
aby mohli začít teologicky přemýšlet a díky tomu byli postupně schopní víru opřít také na
rozumových základech, neviděli věci černobíle a dokázali vést dialog i přinést argumenty v
diskusích, které vedou ve škole a se svými hledajícími přáteli. Program bude zaměřen zejména na nejpalčivější otázky, které si mladí lidé ohledně víry kladou. Všechny informace a přihlášky naleznete na http://www.adcm.cz .

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni misií 2017
Misie se nachází v srdci křesťanské víry
Drazí bratři a sestry, i letos nás Světový den misií shromaţďuje okolo osoby Jeţíše,
„prvního a největšího hlasatele evangelia“ (Pavel VI., apoštol. exhort. Evangelii nuntiandi,7),
který nás neustále posílá, abychom hlásali evangelium lásky Boha Otce v síle Ducha Svatého.
Tento den nás vyzývá, abychom znovu uvaţovali o misii v srdci křesťanské víry. Církev je
totiţ svou přirozeností misijní; kdyby tomu tak nebylo, nebyla by jiţ Kristovou církví, ale
jedním ze sdruţení mezi mnoha jinými, a brzy by došlo k vyprázdnění jejího cíle a k jejímu
zmizení. Jsme proto vyzýváni, abychom si kladli některé otázky, jeţ se týkají samotné naší
křesťanské identity a naší zodpovědnosti jako věřících ve světě zmateném tolika iluzemi, zraněném velikými zklamáními a drásaném početnými bratrovraţednými válkami, které nespravedlivě postihují hlavně nevinné. Jaký je základ misie? Jaké je srdce misie? Jaké jsou ţivotodárné výrazy misie?
Misie a proměňující moc evangelia Krista, který je Cesta, Pravda a Život
1. Církevní misie, jeţ je určena všem lidem dobré vůle, se zakládá na proměňující moci evangelia. Evangelium je radostnou zvěstí, která v sobě nese nakaţlivou radost, neboť obsahuje a nabízí nový ţivot: ţivot vzkříšeného Krista, který odevzdává svého oţivujícího Ducha a stává se pro nás Cestou, Pravdou a Ţivotem (srov. Jan 14,6). Je Cestou, která nás zve,
abychom ho s odvahou a důvěrou následovali. Při následování Jeţíše jako své Cesty zakoušíme Pravdu a dostáváme Ţivot, jenţ znamená plné společenství s Bohem Otcem v síle Ducha
Svatého, osvobozuje nás od kaţdé formy sobectví a je zdrojem tvůrčí lásky.
2. Bůh Otec chce takovouto existenciální proměnu svých synů a dcer; proměnu, jeţ se
vyjadřuje jako uctívání v duchu a v pravdě (srov. Jan 4,23-24) na cestě oţivované Duchem
4

Svatým při následování Syna Jeţíše ke slávě Boha Otce. „Boţí slávou je ţivý člověk“ (Ireneus, Adversus haereses IV,20,7). Tímto způsobem se hlásání evangelia stává ţivým a účinným
slovem, které uskutečňuje to, co hlásá (srov. Iz 55,10-11), tedy Jeţíše Krista, jenţ se neustále
vtěluje do kaţdé situace člověka (srov. Jan 1,14).
Misie a Kristův kairos
3. Církevní misie tedy není šířením náboţenské ideologie ani návrhem nějaké ušlechtilé etiky. Mnohá hnutí ve světě dokáţou produkovat vznešené ideály nebo pozoruhodná etická
vyjádření. Skrze poslání církve Jeţíš Kristus i nadále evangelizuje a působí, a proto její misie
představuje kairos, příhodný čas pro spásu v dějinách. Skrze hlásání evangelia se Jeţíš stále
znovu stává naším současníkem, aby ten, kdo ho s vírou a láskou přijímá, zakoušel proměňující sílu Ducha Krista zmrtvýchvstalého, jenţ oplodňuje vše lidské a stvořené jako déšť zemi.
„Jeho vzkříšení není událost patřící minulosti; obsahuje ţivotní sílu, která pronikla svět. Kde
se zdá, ţe vše je mrtvé, tam se znovu objevují zárodky vzkříšení. Je to síla, která nemá obdoby“ (apoštol. exhort. Evangelii gaudium,276).
4. Stále si připomínáme, ţe „na počátku křesťanského ţivota není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, nýbrţ setkání s událostí, s Osobou, která otevírá před ţivotem
nový obzor a dává mu rozhodující zaměření (Benedikt XVI., enc. Deus caritas est,1). Evangelium je Osoba, která se trvale nabízí a stále vyzývá kaţdého, kdo ji přijme s pokornou a činorodou vírou, aby se podílel na jeho ţivotě skrze účinnou účast na jeho velikonočním tajemství
smrti a zmrtvýchvstání. Prostřednictvím křtu se tak evangelium stává zdrojem nového ţivota,
osvobozeného od panství hříchu, osvíceného a proměněného Duchem Svatým; skrze biřmování se stává posilujícím pomazáním, jeţ díky témuţ Duchu ukazuje nové cesty a strategie
pro svědectví a blízkost; a skrze eucharistii se stává pokrmem nového člověka a „lékem pro
nesmrtelnost“ (Ignác z Antiochie, Epistula ad Ephesios,20,2).
5. Svět má zásadní potřebu evangelia Jeţíše Krista. On prostřednictvím církve nadále
vykonává své poslání Dobrého Samaritána tím, ţe léčí krvácející rány lidstva, a poslání Dobrého Pastýře tím, ţe bez ustání hledá toho, kdo se ztratil na křivolakých a bezcílných cestách.
Díky Bohu nechybějí významné zkušenosti, jeţ svědčí o proměňující síle evangelia. Mám na
mysli gesto onoho studenta z lidu, Dinka, který za cenu vlastního ţivota ochraňuje studenta z
kmene Nuer odsouzeného k zabití. Mám na mysli eucharistickou slavnost v Kitgumu v severní Ugandě, tehdy prolévající krev kvůli zuřivosti skupiny povstalců, při níţ misionář nechal
lidem opakovat Jeţíšova slova na kříţi „Boţe můj, Boţe můj, proč jsi mě opustil?“ jako výraz
zoufalého výkřiku bratří a sester ukřiţovaného Pána. Toto slavení bylo pro lidi zdrojem velké
útěchy a odvahy. A můţeme připomenout tolik bezpočetných svědectví o tom, jak evangelium pomáhá překonávat uzavřenost, konflikty, rasismus i tribalismus a všude a mezi všemi
přispívá ke smíření, bratrství a sdílení.
Misie povzbuzuje spiritualitu trvalého vycházení, putování a exilu
6. Církevní misie je oţivována spiritualitou trvalého vycházení. Jde o to „vykročit z
vlastního pohodlí a mít odvahu vydat se do všech periférií, které potřebují světlo evangelia“
(apoštol. Exhort. Evangelii gaudium,20). Církevní misie povzbuzuje postoj trvalého putování
různými pouštěmi ţivota, různými zkušenostmi hladu a ţízně po pravdě a spravedlnosti. Církevní misie inspiruje zkušenost trvalého exilu, aby člověk ţíznící po nekonečnu mohl pocítit
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svou situaci exulanta směřujícího do trvalé vlasti po cestě, jeţ se rozprostírá mezi oním „uţ“ a
„ještě ne“ nebeského království.
7. Misie říká církvi, ţe ona není sama o sobě cílem, ale ţe je pokorným nástrojem
zprostředkujícím Království. Církev, která se vztahuje sama k sobě, která má zalíbení v pozemských úspěších, není církví Kristovou, není jeho ukřiţovaným a oslaveným tělem. Máme
dávat přednost „církvi otlučené, zraněné a špinavé proto, ţe vyšla do ulic, neţ církvi, která je
nemocná svou uzavřeností a pohodlností, s níţ lne ke svým jistotám“ (tamtéţ,49). Mladí –
naděje pro misii
8. Mladí jsou pro misii nadějí. Jeţíšova osoba a radostná zvěst, kterou On hlásá, i nadále fascinuje mnohé mladé. Ti hledají cesty, na nichţ by mohli naplnit odvahu a touhu svých
srdcí slouţit lidstvu. „Existuje mnoho mladých lidí, kteří nabízejí svou solidární pomoc tváří v
tvář utrpení ve světě a věnují se různým aktivitám či volontariátu. … Je krásné, ţe mladí jsou
‚poutníky víry‘, šťastní, ţe přinášejí Jeţíše do všech ulic, na náměstí a do kaţdého koutu země“ (tamtéţ,106). Příští řádné všeobecné zasedání Biskupské synody, která se bude slavit v
roce 2018 na téma „Mladí, víra a jak rozpoznávat povolání“, se nabízí jako prozřetelnostní
příleţitost pro vtaţení mladých do společné misijní zodpovědnosti, která má zapotřebí jejich
bohaté představivosti a tvořivosti.
Služba Papežských misijních děl
9. Papeţská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se v kaţdém křesťanském
společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních hranic a z vlastních jistot a aby se
získával rozmach pro hlásání evangelia všem. Díky kaţdodenně ţité hluboké misijní spiritualitě a trvalému úsilí o misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněţí,
řeholníci, řeholnice a biskupové zainteresovaní v tom, aby v kaţdém rostlo misijní srdce. Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příleţitostí pro to, aby misijní
srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím ţivota i společenstvím majetku.
Konat misií s Pannou Marií, Matkou evangelizace
10. Bratři a sestry, konejme misii tak, ţe se budeme inspirovat Pannou Marií, Matkou
evangelizace. Ona, vedena Duchem, přijala Slovo ţivota do hloubky své pokorné víry. Kéţ
nám Panna pomáhá vyslovovat naše „ano“ při naléhavé potřebě hlásání Jeţíšovy radostné
zvěsti v naší době; kéţ nám vyzíská nové nadšení lidí probuzených pro to, aby všem přinášeli
evangelium ţivota, jeţ vítězí nad smrtí; kéţ se za nás přimlouvá, abychom získali svatou smělost při hledání nových cest pro to, aby se dar spásy dostal ke všem.
Ve Vatikánu 4. června 2017 Slavnost Seslání Ducha Svatého
FRANTIŠEK
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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