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Konventuální kostel 

PANNY MARIE POD ŘETĚZEM  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee  

ZÁŘÍ L.P. 2018 

Nestačí věřit v Krista, ale následovat jej z lásky  

emeritní papež Benedikt XVI. před Angelus, Castel Gandolfo, 13. září 2009; přeložil Milan Glaser, Česká sek-

ce RV 

 

Drazí bratři a sestry, 

Tuto neděli, 24. v liturgickém mezidobí, nás Boží Slovo interpeluje dvěma zásadními otáz-

kami, které bych shrnul takto: „Kdo je pro tebe Ježíš Nazaretský?“ A potom: „Projevuje se tvá víra 

skutky či nikoliv?“. První otázku nacházíme v dnešním evangeliu, tam kde se Ježíš ptá svých učed-

níků: A za koho mne pokládáte vy? (Mk 8,29). Petrova odpověď je stručná a bezprostřední: Ty jsi 

Kristus, to znamená Mesiáš, Bohu zasvěcený a poslaný spasit svůj lid. Petr a ostatní apoštolové 

tedy na rozdíl od většiny lidí věří, že Ježíš není jen velký učitel či prorok, ale mnohem více. Ma-

jí víru: věří, že v Něm je přítomen a působí Bůh. Avšak vzápětí po tomto vyznání víry, když Ježíš 

poprvé otevřeně oznamuje, že bude muset trpět a být zabit, postaví se samotný Petr na odpor této 

perspektivě utrpení a smrti. Ježíš jej proto musí mocně napomenout, aby mu dal pochopit, že nesta-

čí věřit, že On je Bůh, ale je třeba jej z podnětu lásky následovat na stejné cestě, cestě kříže (srov. 

Mk 8,31-33). Ježíš nás nepřišel učit filosofii, ale ukázat nám cestu, jedinou cestu, která vede k živo-

tu. 

Touto cestou je láska, která je výrazem pravé víry. Miluje-li někdo bližního z čistého a vel-

kodušného srdce, znamená to, že opravdu zná Boha. Pokud však někdo říká, že má víru, ale nemilu-

je bratry, není pravým věřícím. Bůh v něm nepřebývá. Jasně to prohlašuje svatý Jakub v druhém 

liturgickém čtení této neděle: Když se (víra) neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá (Jak 2,17). V 

této souvislosti bych rád citoval svatého Jana Zlatoústého, jednoho z velkých církevních otců, kte-

rého nám dnes připomíná liturgický kalendář. Právě v komentáři k citovanému úryvku z Jakubova 

listu píše: Někdo může mít pravou víru v Otce i Syna, stejně i v Ducha Svatého, ale pokud nemá 

pravý život, neprospěje mu jeho víra ke spáse. Když tedy čteš v evangeliu: „Věčný život pak je to, že 

poznají tebe, jediného pravého Boha“ (Jan 17,3)., nemysli si, že tento verš stačí k tomu, abys byl 

spasen. K tomu je zapotřebí život a čisté jednání. (cit. In J.A.Cramer, Catenae graecorum Patrum in 

N.T., vol. VIII: In Eposy. Cath. et Apoc., Oxford 1844). 

Drazí přátelé, na zítřek připadá slavnost Povýšení svatého kříže a následující den pak svátek 

Panny Marie Bolestné. Panna Maria, která uvěřila Pánovu Slovu, neztratila svou víru v Boha, když 

spatřila svého Syna odmítnutého, potupeného a ukřižovaného. Naopak zůstala s bolestí a v modlitbě 

u Ježíše až do konce. A uviděla zářivé jitro jeho Zmrtvýchvstání. Naučme se od Ní dosvědčovat 

svou víru životem pokorné služby, připraveni osobně platit za věrnost evangeliu lásky a pravdy v 

jistotě, že nic z toho, co činíme, nebude ztraceno. 
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Bohoslužby.  

Mše svatá je slavena pravidelně v neděli v 10:00 hodin a v úterý a o prvním pátku měsí-

ce (7. září 2018) v 17:30 hodin. Mše sv. o 3. neděli v měsíci (16. září 2018, 24. neděle v mezidobí) 

je sloužena latinsky.  

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 minut přede mší sv. nebo dle domluvy s knězem.  

 

1. sobota    

2. neděle 10:00 22. neděle v mezidobí  

3. pondělí  sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve památka 

4. úterý 17:30   

5. středa    

6. čtvrtek    

7. pátek 17:30 vigilie slavnosti Narození Panny Marie, Naší Paní z Filermosu  

8. sobota  NAROZENÍ PANNY MARIE, NAŠÍ PANÍ Z FILERMOSU slavnost 

9. neděle 10:00 23. neděle v mezidobí  

10. pondělí  bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka  

11. úterý 17:30   

12. středa  Jména Panny Marie  

13. čtvrtek  sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve památka 

14. pátek  POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE svátek 

15. sobota  Panny Marie Bolestné památka 

16. neděle 10:00 24. neděle v mezidobí Latine 

17. pondělí  
sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků;  

sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 
 

18. úterý 17:30   

19. středa  sv. Januária, biskupa a mučedníka  

20. čtvrtek  
sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga, mučední-

ků 
památka 

21. pátek  SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY svátek 

22. sobota    

23. neděle 10:00 25. neděle v mezidobí  

24. pondělí  sv. Pia z Pietrelciny, kněze památka 

25. úterý 17:30   

26. středa  sv. Kosmy a Damiána, mučedníků; bl. Pavla VI., papeže  

27. čtvrtek  sv. Vincence z Paula, kněze památka 

28. pátek  
SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRO-

DA 
slavnost 

29. sobota  SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ svátek 

30. neděle 10:00 26. neděle v mezidobí  

 

V sobotu 8. září 2018 je slavnost Narození Panny Marie, Naší Paní z Filermosu, kterou 

oslavíme mší svatou již v předvečer slavnosti, tj. v pátek 7. září 2018 v 17:30.  
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Farnost sv. Tomáše přivítá sochu Panny Marie Fatimské  

u příležitosti Mezinárodní pouti ke 100. výročí fatimských zjevení 7. - 9. září 2018 

Jste srdečně zváni na oslavy této víkendové duchovní události. Součástí programu budou 

mše svaté, procesí se svíčkami, modlitby a meditace, koncerty, video záznamy, vigilie a další akce. 

7. září (pátek) – Příjezd sochy Panny Marie Fatimské; mše svatá (anglicky) v 18:30 

8. září (sobota) – Mše svatá k oslavě Narození Panny Marie (česky, anglicky, španělsky) v 

18 hodin. Po mši sv. průvod se svíčkami po Malé Straně se zastavením i v našem kostele Panny 

Marie Pod řetězem. 

9. září (neděle) – Obvyklé nedělní mše svaté. 

Národní Svatováclavská pouť do Staré Boleslavi. 

ČTVRTEK 27. ZÁŘÍ 2018 

17:00 – Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze 

19:30 – Přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse nad Labem pod zámkem – průvod do Sta-

ré Boleslavi 

20:00 – Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi 

 

PÁTEK 28. ZÁŘÍ 2018 

7:00 – Mše svatá na hrobě sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze  

8:30 – Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi 

10:00 – poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi – hlavní celebrant 

Mons. Jan Graubner, kazatel kardinál Dominik Duka OP. (Mši svatou přenáší v přímém přeno-

su Česká televize) 

14:00 – modlitba za národ u Palladia země České v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi 

18:00 – Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze  

 

Bohoslužby v katedrále sv Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v pátek 28. září: 

6:30 - ranní chvály 

7:00 - poutní mše svatá na hrobě sv. Václava ve Svatováclavské kapli 

8:30 - mše svatá 

10:00 - mše svatá 

17:00 - nešpory 

18:00 - mše svatá 

 

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi bude otevřena po celý sváteční den do 19.00 hod.  

Ve farní zahradě u baziliky sv. Václava je pro poutníky připraven stan pro odpočinek. 

V kryptě baziliky sv. Václava budou vystaveny svatováclavské relikvie. 

Poutníci mohou přijmout svátost smíření během dopoledne v bazilice sv. Václava. 

Chrám Nanebevzetí Panny Marie je z důvodu rekonstrukce uzavřen. 

Více pak na http://www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout 

Koncert duchovní hudby – Varhanní nešpory Maltézských rytířů. 

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špi-

tální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ 
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Praha 1 v pondělí 17. září 2018 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 

4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby. Účinkují P. Tesařová-housle, L. Dvořák-

varhany. Vstup volný. 

 

PROGRAM: 

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Preludium a fuga G dur BWV 541, Houslová sonáta 

č. 1, g moll Adagio a Fuga BWV 1001br> Allegro z triové sonáty C dur BWV 529 

Niccolo Paganini (1782-1840): Capriccio č. 2  

Petr Eben (1929-2007): I. Fantasie z Nedělní hudby 

Jules Massenet (1842-1912): Meditace z opery Thais 

Alexandre Guilmant (1837-1911): Finále ze sonáty d moll, op. 42 

 

Od Nejvyššího připravená, od otců předobrazená 

(sv. Bernard z Clairvaux, „Chvály Paneneské Matky“, Hom. 2,1-2.4: Opera omnia, Edit. Cisterc. 4 [1966],21-

23) 

 

Narození Boží se muselo stát tak, aby se Bůh narodil z Panny. A Panně bylo přiměřené, aby 

porodila Boha. A proto, když se měl Stvořitel lidí narodit z člověka jako člověk, musel si především 

vybrat, ba spíše vytvořit takovou matku, o které věděl, že ho bude hodna a že se mu bude líbit. 

Chtěl tedy, aby to byla panna: z Neposkvrněné aby se narodil Neposkvrněný, jenž očistí po-

skvrny všech lidí. 

Chtěl také, aby byla pokorná: měl se z ní narodit ten, jenž je tichého a pokorného srdce a 

jenž chtěl na sobě ukázat příklad těchto ctností, všem velmi potřebný a k spáse prospěšný. Dal tedy 

Panně milost být matkou, té, které již předtím sám vnukl slib panenství a dal dar pokory. 

Jak jinak by ji potom mohl anděl nazvat milostiplnou, kdyby v ní bylo nějaké sebemenší 

dobro, jež by nebylo z milosti? Ta, která měla počít a porodit Svatého svatých, musela mít svaté 

tělo, a proto dostala dar panenství, a musela mít svatou duši, a proto dostala dar pokory. 

A tak královská panna, ozdobená těmito perlami ctností a skvějící se dvojím šperkem duše 

i těla, známá svou sličností a krásou na nebesích, upoutala na sebe pohledy nebešťanů, takže i sám 

Král po ní ve svém srdci zatoužil1 a poslal k ní z výšin nebeské poselství. 

Anděl byl poslán k panně,2 říká Písmo, k té, která byla panna tělem, panna duší, panna za-

slíbením, panna svatá duchem i tělem,3 jak říká apoštol. Ne k panně, která byla teprve nedávno ne-

bo náhodou objevena, ale k panně, která byla od věků vyvolena, kterou Nejvyšší předem znal a pro 

sebe připravil, panna anděly chráněná, otci předobrazená a proroky zaslíbená. 

 

 

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

http://www.maltezskyrad.cz 

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 

 

https://lh.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi?&j=cz&o2=21240#fn1
https://lh.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi?&j=cz&o2=21240#fn2
https://lh.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi?&j=cz&o2=21240#fn3

