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kostel 
Panny Marie 

Pod řetězem 
 

oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee……  
ÚNOR L.P. 2013 

 

Bratři a sestry, 
v tomto měsíci, 15. dne, si Suverénní rytířský a špitální Řád sv. Jana 

z Jeruzaléma, z Rhodu a z Malty připomene 900. výročí svého potvrzení papežem 
Paschalem II. V sobotu 9. února 2013 dopoledne bude v bazilice sv. Petra v Římě 
sloužena děkovná mše sv. za účasti členů Řádu; po ní bude následovat zvláštní audi-

ence u Svatého Otce. 
Řád je nesmazatelně zapsán do dě-

jin naší vlasti. Po tolika staletích je zde, 
aby neustále bránil víru a sloužil potřeb-
ným. Je jasné, že nelze žít pouze ze 
slavné minulosti. Je však potřeba ji znát, 
abychom měli odvahu a silnou důvěru 
v Boha pro budoucnost. 

V těchto dnech tedy zahrňme mal-
tézský řád mnohem více do svých modli-
teb. 

Bohoslužby. 
Pravidelné bohoslužby jsou sla-

veny v neděli v 10:00 hodin a ve středu, o 
Prvním pátku (1. února 2013) a o pátcích 
Postní doby v 17:30 hodin; nedělní mše 

sv. 4. neděli v měsíci (2. neděle postní, 24. února 2013) bude slavena v latinském ja-
zyce. 

 
V sobotu 2. února 2013 o svátku Uvedení Páně do Chrámu (Hromnice) 

v našem kostele mše sv. nebude, neboť jsme všichni zváni ke společnému slavení do 
katedrály. Mše svatá bude zahájena v 10.00 hod. obřadem žehnání svící v kapitul-
ním kostele Všech svatých na Pražském hradě, odkud se poté půjde průvodem do 
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde bude mše svatá pokračovat. Vezměte 
si, prosíme, s sebou vlastní svíce.  
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Popeleční středou (13. února 2013) začíná posvátná Doba postní. V našem 
kostele v 17:00 hodin budeme jako jedno z vyjádření naší kajícnosti a ducha pokání 
spolu s postem a zdrženlivostí dle starobylého zvyku recitovat sedm kajících žalmů. 
Poté v 17:30 začne mše sv. s udílením popelce.  

Během Postní doby bude slavení mše sv. ve středu spojeno s nešporami. Po-
božnost Křížové cesty budeme konat v Postní době vždy v pátek v 17:00, pak 
v 17:30 bude slavena mše sv. 

 
15. února bude nezávazná památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, 14 praž-

ských mučedníků, blahořečených loni 13. října 2012 v Praze. 
 
Ve středu 20. února 2013 je svátek Výročí posvěcení Velkého kostela na 

Malt ě. Mší sv. v tento den také poděkujeme Pánu Bohu za 900. let existence maltéz-
ského řádu. 

 
O 2. neděli postní 24. února 2013 proběhne sbírka „Svatopetrský haléř“ . 

Světový den nemocných 
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Nemocnice Milo-

srdných sester sv. Karla Boromejského v Praze nás v pondělí 11. února 2013 o svátku 
Panny Marie Lurdské srdečně zvou na oslavu XXI. Světového dne nemocných.  

Ve 13:15 hodin začíná v aule nemocnice v přízemí seminář; příspěvky předne-
sou: PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. na téma Milosrdenství jako životodárný po-
stoj a ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.  na téma Inspirace z  poselství papeže Be-
nedikta XVI. u příležitosti 21. Světového dne nemocných. 

Mši sv. v 15:00 hod. (kostel sv. Karla Boromejského) celebruje Mons. Karel 
Herbst, pomocný biskup pražský.  

Nemocnice je dostupná autobusem č. 292 z Malostranského náměstí. Další in-
formace na www.nmskb.cz.  

Rok víry s Komunitou Blahoslavenství 
Pastorační středisko spolu se členy Komunity Blahoslavenství z Dolan u Olo-

mouce vás zvou na postní duchovní obnovu v sobotu 16. února 2013 od 9 do 15 ho-
din do sálu Pastoračního střediska (vstup z Kolejní 4, Praha 6).  

Na pořadu jsou chvály, přednášky, adorace, modlitba a mše svatá. V přihlášce 
si můžete objednat k obědu bagetu (30 Kč). Přihlášení je doporučeno, a to prostřed-
nictvím: http://ps.apha.cz/rok-viry-s-komunitou-blahoslavenstvi/ . 

Varhanní nešpory u Maltézských rytířů 
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytíř-

ský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní 
hudbu za podpory Městské části Praha 1 v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lá-
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zeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby v úterý 12. února 2013 
od 17:00.  

Vstup na koncert volný. 

O modlitbě 
(SV. JAN ZLATOÚSTÝ, Supp., Hom. 6, De precatione: PG 64, 462-466) 

 
Modlitba, rozmluva s Bohem, je největší dobro. Znamená totiž společenství 

a jednotu s Bohem. A jako září tělesné oči, hledí-li do světla, tak i duše upřená na 
Boha září jeho nevýslovným světlem. Nemluvím ovšem o modlitbě vázané na vněj-
šek, ale o té, jež vychází ze srdce; jež se neomezuje na určitou dobu nebo hodinu, ale 
děje se bez ustání, ve dne v noci.  

Nestačí se totiž soustředit na Boha pouze tehdy, kdy se oddáváme modlitbě. 
Také když jsme zaměstnáni jakýmikoli povinnostmi, ať už je to péče o chudé či jiné 
starosti anebo užitečné dobročinné dílo, je třeba dát se pronikat touhou po Bohu 
a myšlenkou na něj. Neboť všechno, co Boží láska ochutí jako sůl, se pak stane tím 
nejlahodnějším pokrmem pro Vládce veškerenstva. Věnujeme-li Bohu co nejvíce 
času, můžeme se neustále po celý život těšit z užitku, který z toho plyne.  

Modlitba je světlem duše, je pra-
vým poznáním Boha a prostřednicí mezi 
Bohem a lidmi. Duše se jí pozvedá až 
vzhůru do nebes, s nevýslovnou láskou 
objímá Pána a jako dítě volající s pláčem 
po matce touží po nebeském mléku. Vy-
slovuje svá nejvlastnější přání a dostává 
dary, které přesahují vše viditelné 
a přirozené.  

Modlitba je naším ctihodným pro-
středníkem u Boha, dodává srdci odvahy, 
upokojuje duši. Ale mluvím-li 
o modlitbě, nedomnívej se, že jde 
o slova. Modlitba je touha po Bohu, je to 
nevýslovná láska, která nepochází z lidí, 
ale má původ v božské milosti. Apoštol o ní říká: Vždyť ani nevíme, oč se máme 
vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. Da-
ruje-li Pán někomu takovouto modlitbu, je to bohatství, o něž jej nikdo nemůže při-
pravit; nebeský pokrm, který sytí duši. Okusil-li jej kdo, navždycky bude toužit po 
Pánu, jako by jeho srdce zachvátil prudký oheň.  

Když se chceš takto začít modlit, vymaluj svůj domov mírností a pokorou, 
osvětli jej světlem spravedlnosti a dobrými skutky jej vyzdob jako ryzím zlatem. 
Namísto mramoru a mozaiky jej okrášli vírou a velkodušností. A když to všechno 
zastřešíš modlitbou, bude stavba domu hotová. Takže Pán bude mít přichystaný do-
konalý příbytek a ty ho přijmeš jako ve skvostném královském paláci. 

 



 
 
 

  � pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta � 

 
4 

Únor 2013 
 

Den a čas Slavení poznámka 
1. pátek 17:30 První pátek měsíce  

2. sobota  UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU  SVÁTEK 

3. neděle 10:00 4. neděle v mezidobí  

4. pondělí    

5. úterý  sv. Agáty, panny a mučednice památka 

6. středa 17:30 sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků památka 

7. čtvrtek    

8. pátek  sv. Jeronýma Emilianiho;  
sv. Josefíny Bakhity, panny 

 

9. sobota    

10. neděle 10:00 5. neděle v mezidobí památka 

11. pondělí  Panny Marie Lurdské  

12. úterý    

13. středa 17:30 Popeleční středa V 17:00 sedm kajících žalmů. 

14. čtvrtek    

15. pátek 17:30 bl. Bedřicha a druhů, mučedníků V 17:00 Křížová cesta. 

16. sobota    

17. neděle 10:00 1. neděle postní  

18. pondělí    

19. úterý    

20. středa 17:30 VÝROČÍ POSVĚCENÍ  
VELKÉHO KOSTELA NA MALT Ě 

SVÁTEK 
Mše sv. s nešporami 

21. čtvrtek    
SVÁTEK 22. pátek 17:30 STOLCE SV. PETRA  

V 17:00 Křížová cesta. 
23. sobota    

24. neděle 10:00 2. neděle postní latinsky 

25. pondělí    

26. úterý    

27. středa 17:30  S nešporami. 

28. čtvrtek    
 

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 
 


