Konventuální kostel

Panny Marie
Pod řetězem
občasník, informace
ZÁŘÍ L.P. 2017

Den a hodina
1. pátek 17:30
2. sobota
3. neděle 10:00
4. pondělí
5. úterý 17:30
6. středa
7. čtvrtek
8. pátek 17:30
9. sobota
10. neděle 10:00
11. pondělí
12. úterý 17:30
13. středa
14. čtvrtek
15. pátek
16. sobota
17. neděle 10:00
18. pondělí
19. úterý 17:30
20. středa
21. čtvrtek
22. pátek
23. sobota
24. neděle 10:00
25. pondělí
26. úterý 17:30
27. středa
28.

čtvrtek

29.
30.

pátek
sobota

Slavení

poznámka
První pátek měsíce

22. neděle v mezidobí

sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
NAROZENÍ PANNY MARIE, NAŠÍ PANÍ Z FILERMOSU
sv. Petra Klavera, kněze a mučedníka
23. neděle v mezidobí

slavnost

Jména Panny Marie
sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
POVÝŠENÍ SV. KŘÍŢE
Panny Marie Bolestné
sv. Ludmily, mučednice
24. neděle v mezidobí

památka
svátek
památka
památka
Latine

sv. Januária, biskupa a mučedníka
sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků
SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY

památka
svátek

sv. Zachariáše a Alţběty, rodičů sv. Jana Křtitele
25. neděle v mezidobí
sv. Kosmy a Damiána; bl. Pavla VI., papeţe
sv. Vincence z Paula, kněze
SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa
SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

památka

památka
slavnost
svátek
památka

Bohoslužby.
Mše svatá je slavena pravidelně v neděli v 10:00 hodin a v úterý a o Prvním pátku
(1. září 2017) v 17:30 hodin. Mše sv. o 3. neděli v měsíci (tj. 17. září 2017 – 24. neděle v
mezidobí) je slouţena latinsky.
Příležitost ke svátosti smíření je vţdy 30 minut přede mší sv. nebo dle domluvy s
knězem.
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V pátek 8. září 2017 o slavnosti Narození Panny Marie, Naší Paní z Filermosu, bude
slouţena mše sv. v 17:30 hodin.
Při bohosluţbách v neděli 24. září 2017 (25. neděle v mezidobí) proběhne Svatováclavská sbírka na církevní školství. V loňském roce bylo vybráno 693 114,- Kč
a prostředky byly rozděleny církevním školám a školským zařízením působícím v arcidiecézi.

Koncerty duchovní hudby.
Suverénní řád maltézských rytířů a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 si Vás dovolují pozvat na koncerty duchovní hudby v kostele Panny Marie
Pod řetězem (Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská ul.):
 V pondělí 11. září 2017 v 19:30 hodin v rámci Mezinárodního festivalu duchovního
umění Svatováclavské slavnosti, kdy zazní Stabat Mater od Antonia CALDARY. Účinkuje: Komorní sbor Laetitia (řídí Tereza BYSTŘICKÁ a Roman MICHÁLEK) a hosté – varhany Vít ASCHENBRENNER a Ivana KYLAROVÁ.
 V pondělí 18. září 2017 v 18:00 hodin na 8. koncert cyklu „Pocta chrámovým kůrům
Prahy 1“, kdy v podání Drahomíry MATZNEROVÉ (varhany) a Miroslava LAŠTOVKY
(trubka) zazní díla G. F. HÄNDELA, Ch. M. WIDORA, L. BOELMANNa, J.S BACHA,
L. LEFEBURE-WELY, T. ALBINIONIHO, E. HALSEYE, A. PIAZZOLY, Ch. PARDINIHO, J.
TEMLa, A. GUILMANTA, M.A. CHARPENTIERA.
Na oba koncerty je vstup volný.

Sampozium v Jubilejním roce Fatimy.
Celý křesťanský svět si letos
připomíná 100 let od zjevení Panny
Marie ve Fatimě. Českomoravská Fatima v Koclířově přijímá přihlášky
kněží i laiků k účasti na teologickopastorálním sympoziu o Fatimě, které
se uskuteční v Hradci Králové - Koclířově, od středy 4. 10. do soboty
7. 10. 2017.
Bude zahájeno ve středu 4. 10.
2017 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu a pontifikální mší svatou v 18.30 hod.
v katedrále Svatého Ducha na Velkém náměstí. Sympozium bude ve dnech 5. - 7. 10. 2017
pokračovat v Českomoravské Fatimě v Koclířově.
Hlavní hosté a přednášející budou z otců biskupů kardinál Dominik DUKA OP, Mons.
Tomáš GALIS, biskup ţilinský, Mons. Jan VOKÁL, biskup královéhradecký a Mons. Vlastimil
KROČIL, biskup českobudějovický.
Hosté a přednášející z portugalské Fatimy budou vícerektor poutního místa P. Vítor
COUTINHO, Dr. Pedro VALINHO, generální sekretář Světového apoštolátu Fatimy Nuno PRAZÉRES
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Přednášející z ČR: ThLic. David BOUMA, Th.D., PhDr. Štěpán Maria FILIP OP,
P.Mgr. Jan PASEKA a Mons. Pavel DOKLÁDAL.
Sympozium a slavení jubilea Fatimy v přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské, kterou převezmeme při národní pouti do Fatimy 13. 9., bude v ČR zakončeno na svátek Panny
Marie Růţencové na 1. mariánskou sobotu 7. 10. 2017 v národním centru Fatimy v Koclířově
slavnostní bohosluţbou a odevzdáním naší země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze
ni zasvěcením Bohu.
Účastnický poplatek 300,- Kč na celé sympozium (4 dny) nebo 90,- Kč na den (pro
předem přihlášené) bude moţné uhradit na místě. Na poţádání pro předem přihlášené během
sympozia zajistí pořadatelé ubytování i stravu. Přihlašování probíhá na telefonu 731 646 800
nebo emailem: recepce@cm-fatima.cz.
Je také moţné se připojit k národní pouti do Fatimy nebo přijít na program putování
milostné sochy Panny Marie z Cova d´Iria ve Fatimě v katedrálách českých i moravských
diecézí a na poutních místech.
Informace k podrobnému programu sympozia a Jubilea Fatimy v jednotlivých diecézích najdete na www.fatima2017.cz .

Jak křesťansky zpracovat rozvod
Pastorační středisko – Centrum pro rodinu připravuje setkání těch, kterým ztroskotal
základní ţivotní vztah – manţelství. Setkání pro rozvedené se uskuteční v sobotu 23. září od
9.00 do 12.00 v sále Sv. Vojtěcha (Kolejní 4, Praha 6-Dejvice). Po zkušenostech s podobnými
setkáními v diecézi Plzeňské a Českobudějovické nabízíme setkání pro rozvedené, kteří hledají odpovědi na otázky: Kudy a jak v ţivotě i v církvi po rozvodu?
Setkání zahájí v 9 hodin Mons. Aleš OPATRNÝ přednáškou, která reflektuje dokument
Amoris Laetitia a shrnuje, co dnes církev nabízí rozvedeným i znovu sezdaným katolíkům. Po
přednášce bude následovat diskuze a následně i příleţitost k individuálním rozhovorům
s knězem, církevním právníkem P. Ondřejem PÁVKEM a s psycholoţkou PhDr. Annou STODOLOVOU.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím formuláře na webu http://www.apha.cz/cprsetkani-pro-rozvedene-prihlaska.

Národní Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi.
Letošní Národní Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi
začne ve středu 27. září 2017 v 19:00 hodin přivítáním relikvie
sv. Václava v Brandýse nad Labem pod Zámkem a průvodem do
Staré Boleslavi, kde v bazilice sv. Václava ve 20:00 hodin budou
slaveny nešpory a po nich bude koncert duchovní hudby.
. Ve čtvrtek 28. září 2017 v 8:30 hodin bude v kryptě baziliky sv. Václava slouţena mše sv.; v 10:00 hodin na Mariánském náměstí bude slouţena hlavní poutní mše sv. (hlavní celebrant Václav František LOBKOWICZ, biskup ostravskoopavský, homilii přednese kardinál Dominik DUKA, arcibiskup
praţský). Odpoledne ve 14:00 hodin u Palladia se bude konat
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modlitba za národ a v 17:00 hodin v bazilice sv. Václava koncert souboru staré hudby Dyškanti.

Kristovým křížem nám byla vrácena naděje
Papež František před poledním Angelus, nám. sv. Petra v Římě 14. září 2014, překlad P. Milan Glaser,
SJ, Česká sekce RV

Dobrý den, drazí bratři a sestry,
14. září slaví církev svátek Povýšení svatého kříţe. Kdo není křesťanem, mohl by se
nás zeptat: proč „povyšovat“ kříţ? Můţeme odpovědět, ţe nepovyšujeme nějaký libovolný
kříţ, ani všechny kříţe, nýbrţ Jeţíšův kříţ, protoţe v něm se maximálně zjevila láska Boha k
lidstvu. Připomíná nám to v dnešní liturgii Janovo evangelium: „Bůh tak miloval svět, ţe dal
svého jednorozeného Syna“ (Jan 3,16). Otec „dal“ Syna, aby nás spasil, coţ obnášelo Jeţíšovu smrt, smrt na kříţi. Proč? Proč byl nutný kříţ? Kvůli závaţnosti zla, které nás drţelo v otroctví. Jeţíšův kříţ vyjadřuje obojí: veškerou negativní moc zla a veškerou mírnost všemohoucnosti Boţího milosrdenství. Kříţ se jeví jako dekret Jeţíšova ztroskotání, ale ve skutečnosti je znamením Jeho vítězství. Na Kalvárii mu říkali ti, co se mu vysmívali: „Jsi-li Syn
Boţí, sestup z kříţe“ (srov. Mt 27,40). Avšak pravdou byl opak: právě proto, ţe byl Boţí Syn,
byl Jeţíš na kříţi, věrný Otcovu plánu lásky aţ do konce. A právě proto Bůh „povýšil“
(Flp 2,9) Jeţíše a dal Mu královskou moc nad veškerenstvem.
Hledíme-li na kříţ, kam byl přibit Jeţíš, rozjímáme znamení lásky, nekonečné lásky
Boha ke kaţdému z nás, a kořen naší spásy. Z tohoto kříţe proudí milosrdenství Otce, jenţ
objímá celý svět. Kříţem Kristus přemohl zlého, byla poraţena smrt a nám byl darován ţivot,
vrácena naděje. Toto je důleţité: Kristovým kříţem nám byla vrácena naděje. Jeţíšův kříţ je
naše jediná naděje! Proto církev povyšuje svatý kříţ a proto my křesťané ţehnáme znamením
kříţe. My nepovyšujeme všechny kříţe, nýbrţ slavný Jeţíšův kříţ, znamení nezměrné lásky
Boţí, znamení naší spásy a cestu ke Zmrtvýchvstání. To je naše naděje.
Kdyţ rozjímáme o svatém kříţi a oslavujeme Jej, myslíme s pohnutím na naše četné
bratry a sestry, kteří jsou pronásledováni a zabíjeni pro svoji věrnost Kristu. Děje se tak zvláště tam, kde dosud není zaručena nebo plně uplatňována náboţenská svoboda. Dochází k tomu
však také v zemích, které principiálně chrání svobodu a lidská práva, ale kde věřící a zvláště
křesťané naráţejí na omezování a diskriminace. Proto se dnes modlíme a prosíme zvláště za
ně.
Na Kalvárii u paty kříţe stála Panna Maria (srov. Jan 19,25-27), Bolestná Panna, jejíţ
liturgická připomínka připadá na zítřek. Jí svěřuji přítomnost i budoucnost církve, abychom
všichni vţdycky dovedli objevovat a přijímat poselství lásky a spásy Jeţíšova kříţe. Svěřuji Jí
zejména manţelské páry, které jsem měl dnes dopoledne to potěšení oddat v bazilice sv. Petra.
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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