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Konventuální kostel
PANNY MARIE POD ŘETĚZEM 

občasník, informaceobčasník, informace
ŘÍJEN  L.P. 2019

Bohoslužby.
Mše svatá je slavena pravidelně v neděli v 10:00 hodin a v úterý  a o Prvním pátku měsíce (4.

října 2019) v 17:30 hodin. Mše sv. o 3. neděli v měsíci (29. neděle v mezidobí, 20. října 2019) je slouže-
na latinsky. Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 minut přede mší sv. nebo dle domluvy s knězem.
Během měsíce října, „měsíce sv. růžence, se  před každou večerní mší sv. budeme společně modlit
modlitbu růženece; začátek v 17:00 hodin. Více o růženci a mariánské úctě: https://www.maria.cz/mod-
litba .

Den a hodina Slavení poznámka
1. úterý 17:30 sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve památka

2. středa Svatých andělů strážných památka

3. čtvrtek

4. pátek 17:30 sv. Františka z Assisi památka

5. sobota bl. Petra Pattariniho z Imoly, převora SMOM památka

6. neděle 10:00 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7. pondělí Panny Marie Růžencové památka

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

9. středa sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
10. čtvrtek

11. pátek sv. Jana XXIII, papeže památka

12. sobota sv. Radima, biskupa
13. neděle 10:00 BL. GERARDA, ZAKLADATELE SMOM svátek

14. pondělí sv. Kalista I., papeže a mučedníka
15. úterý 17:30 sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve památka

16. středa sv. Hedviky, řeholnice
17. čtvrtek sv. Ignáce Antiochijského, biskupa mučedníka památka

18. pátek SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY svátek

19. sobota sv. Jana a Izáka, kněží, a druhů, mučedníků
20. neděle 10:00 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Latine

21. pondělí bl. Karla z Domu Rakouského památka

22. úterý 17:30 sv. Jana Pavla II., papeže
23. středa sv. Jana Kapistránského, kněze
24. čtvrtek sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
25. pátek

26. sobota

27. neděle 10:00 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

28. pondělí SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ svátek

29. úterý 17:30
30. středa

31. čtvrtek sv. Wolfganga, biskupa

V sobotu 5. října a v neděli 6. října 2019 se uskuteční sčítání návštěvníků bohoslužeb s ne-
dělní platností. Výsledky sčítání a jejich srovnání s výsledky téhož sčítání z r. 1999, 2004, 2009 a 2014

https://www.maria.cz/modlitba
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poskytnou diecézním biskupům a celé České biskupské konferenci významné informace o situaci i vý-
vojových trendech, na jejichž základě bude možné lépe a účinněji soustřeďovat síly i prostředky k pasto-
rační a evangelizační práci v naší zemi. Proto je Vaše aktivní spolupráce při sčítání návštěvníků bohoslu-
žeb cenná, potřebná a nezastupitelná a právem jí předem náleží naše vděčnost. 

Při bohoslužbách v neděli 20. října 2019 o Misijní neděli, proběhne sbírka na misie; v roce 2018
bylo celkem vybráno a zasláno na příslušný účet Papežských misijních děl 1 334 947,- Kč. 

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K 93. SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ – 20. ŘÍJNA
2019

Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě
Milé sestry, milí bratři,

požádal jsem celou církev, aby se v měsíci říjnu 2019, kdy si připomeneme sté výročí vydání
Apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV. (30. listopad 1919), věnovala mimořádnou po-
zornost misiím. Prorocká a prozíravá výzva k apoštolátu  tohoto dokumentu potvrdila,  jak je důležité,
abychom  dnes obnovili  církevní  misijní  úsilí a zlepšili  poslání  církve  hlásat a přinášet  světu  spásu
zmrtvýchvstalého Ježíše Krista.

Motto tohoto poselství, stejně jako téma misijního měsíce října, zní: Pokřtění a poslaní: Kristova
církev na misii ve světě. Slavení tohoto měsíce nám pomůže především znovu objevit misijní rozměr naší
víry v Ježíše Krista, kterou jsme zdarma obdrželi při křtu. Jsme Božími dětmi, a to není nikdy záležitost
individuální, ale vždy církevní. Ze společenství s Bohem – Otcem, Synem a Duchem Svatým – se rodí
nový život s ostatními bratry a sestrami. Božský život není nějaký produkt, který máme prodávat, nejsme
proselyté; je bohatstvím, které je třeba rozdávat, šířit, hlásat: to je smysl misie. Tento dar jsme dostali za-
darmo a zadarmo se o něj dělíme (srov. Mt 10, 8), aniž bychom kohokoli vylučovali. Bůh chce, aby skrze
církev, všeobecnou svátost spásy, došli všichni lidé spásy v poznání jeho pravdy a milosrdenství (srov. 1
Tim 2,4; 3,15 II. vatikánský koncil, dogmatická konstituce Lumen gentium, 48).

Církev  je  ve  světě  na  misii:  víra  v  Ježíše  Krista  dává  správný rozměr  všem skutečnostem a
ukazuje nám svět Boží optikou a Božím srdcem. Naděje nám otevírá věčné horizonty božského života, na
kterém máme skutečně účast. Dobročinná láska, kterou můžeme zakoušet ve svátostech a v bratrské ná-
klonnosti,  nás pobízí,  abychom šli  až do končin země (srov. Mi 5,3; Mt 28,19; Sk 1,8; Řím 10,18).
Církev, vycházející až do nejzazších končin, vyžaduje stálé a trvalé misijní obrácení. Je mnoho svatých,
mnoho věřících mužů a žen, kteří dosvědčují a ukazují, že lze být zcela otevření, milosrdní a druhým blíz-
cí a odpovídat tak na neodbytný podnět lásky. Její vlastností je totiž dar, oběť a nezištnost (srov. 2 Kor
5,14-21). Ten, kdo hlásá Boha, buď člověkem Božím (srov. Apoštolský list Maximum illud).

Toto poslání se nás dotýká v první osobě: já jsem stále misií, ty jsi stále misií, každý pokřtěný je
misií. Kdo miluje, dává se do pohybu, je pobádán, aby vycházel ze sebe, je přitahován a přitahuje, daruje
se druhému a navazuje životodárné vztahy. Pro Boží lásku není nikdo neužitečný či bezvýznamný. Každý
z nás jako plod Boží lásky je ve světě misií. I kdyby moje matka a můj otec zradili lásku lží, nenávistí a
nevěrností, Bůh se nikdy nevzdá daru života a každého svého syna od počátku volá k božskému a věčné-
mu životu (srov. Ef 1,3-6).

Ve křtu dostáváme život, který nám dává víru v Ježíše Krista, vítěze nad hříchem a nad smr-
tí. Utváří nás k Božímu obrazu a Boží podobě a včleňuje nás do Kristova těla, kterým je církev. Křest je
tedy skutečně nezbytný pro spásu, protože nám zajišťuje, že v Otcově domě jsme vždy a všude syny a
dcerami, nikoli sirotky, cizinci nebo otroky. To, co v křesťanovi utváří svátosti, jejichž naplněním je Eu-
charistie, je povolání a úděl každého člověka v očekávání obrácení a spásy. Křest je totiž naplněním při-
slíbeného božského daru, který vytváří z lidského tvora syna v Synu. Jsme dětmi vlastních rodičů, ale ve
křtu je nám dáno původní otcovství a pravé mateřství; pro koho není církev matkou, pro toho nemůže být
Bůh Otcem (srov. Sv. Cyprián L’unità della Chiesa, 4).

Naše misie má své kořeny v Božím otcovství a v církevním mateřství, protože ve křtu je obsaženo
Ježíšovo velikonoční poslání: jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás, plné Ducha Svatého, pro usmí-
ření světa (srov. Jan 20, 19-23; Mt 28, 16). Křesťan je poslán, aby nikdo nebyl vynechán ze zvěsti o tom,
že byl přijat za Božího syna. Je třeba ho ujistit o osobní důstojnosti a niterné hodnotě života od jeho poče-
tí až do jeho přirozené smrti. Pokud se rozmáhající sekularismus v našem životě stane aktivním a spole-
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čenským odmítáním otcovského Božího díla, bude tak bráněno jakékoli skutečné podobě bratrství všech
lidí, které se odráží ve vzájemné úctě mezi lidmi. Bez Boha Ježíše Krista se každá odlišnost redukuje
na děsivou hrozbu, znemožňující jakékoli bratrské přijetí a plodnou jednotu lidského rodu.

Všeobecné  určení  spásy,  kterou  Bůh  v  Ježíši  Kristu  nabízí,  vedla  Benedikta  XV.  k  tomu,
aby požadoval překonání jakékoli nacionalistické a egocentrické uzavřenosti, jakéhokoli šíření evangelia
kolonizační mocí s ekonomickými a vojenskými zájmy. Papež ve svém apoštolském listu Maximum illud
připomíná, že božská univerzálnost církevní misie požaduje, abychom vyšli z exkluzivní příslušnosti ke
své vlasti a svému etniku. Pokud má být kultura a komunita otevřená vůči poselství spásy Ježíše Krista,
pak je třeba překonat každou nepatřičnou etnickou a církevní introverzi. V církvi je i dnes zapotřebí mužů
a žen, kteří v milosti svého křtu velkodušně odpovědí na povolání vyjít ze svého domu, ze své rodiny,
ze své vlasti, ze své rodné řeči, ze své místní církve. Jsou vysláni k lidem do světa neproměněného svá-
tostmi Ježíše Krista a jeho církve. Když zvěstují Boží slovo, svědčí o evangeliu a slaví liturgii, vyzývají k
obrácení, křtí a předávají křesťanskou spásu, přičemž respektují osobní svobodu každého člověka a vedou
dialog s kulturou a náboženstvím národa, do kterého jsou vysláni. V církvi  stále  nezbytná Missio ad
gentes přispívá  zásadním způsobem  k  trvalému  procesu  obrácení  všech  křesťanů.  Víra  v  Ježíšovo
zmrtvýchvstání, církevní  poslání  obdržené  ve  křtu,  zeměpisné  i  kulturní  vyjití  ze  sebe  a  ze  svého
domu, odpuštění hříchů a osvobození od osobního a společenského zla – to vše vyžaduje misii sahající do
nejzazších koutů světa.

Prozřetelná  časová  souhra  s  konáním  mimořádné  synody  o  církvi  v  Amazonii  mě  vede  k
tomu, abych  zdůraznil,  že  poslání,  které  nám Ježíš  skrze  svého  Ducha  svěřil,  je  i  pro  tyto  země  a
pro jejich obyvatele stále aktuální a naléhavé. Nové Letnice otevírají dokořán brány církve, aby žádná
kultura nezůstala uzavřená do sebe a žádný národ nebyl izolovaný, ale otevřený všeobecnému společen-
ství víry. Nikdo ať nezůstane uzavřen do svého já, do sebestřednosti v rámci své etnické a náboženské
příslušnosti. Ježíšovo tajemství smrti a zmrtvýchvstání boří malicherná omezení světů, náboženství a kul-
tur a volá je, aby se rozvíjely v úctě k důstojnosti mužů a žen, ke stále plnějšímu obrácení k Pravdě
zmrtvýchvstalého Pána, který daruje všem opravdový život.

V této souvislosti se nabízejí slova papeže Benedikta XVI. na zahájení našeho setkání latinskoa-
merických biskupů v Aparecidě v Brazílii v roce 2007. Ocituji zde jeho slova, která beru za svá: „Co při-
neslo přijetí víry latinskoamerickým zemím a Karibským ostrovům? Přineslo jim poznání a přijetí Krista,
neznámého Boha, kterého jejich předkové, aniž by si toho byli vědomi, hledali ve svých bohatých ná-
boženských tradicích. Kristus je Spasitel, po kterém v tichosti toužili. Skrze křestní vodu obdrželi božský
život, kterým byli přijati za Boží syny. Přijali také Ducha Svatého, který zúrodnil jejich kulturu, očistil ji
a dal vzklíčit četným zárodkům a semenům vloženým vtěleným Slovem, nasměroval je na cestu evange-
lia. (…) Boží Slovo, které se stalo v Ježíši Kristu člověkem, se stalo i dějinami a kulturou. Utopická myš-
lenka probudit předkolumbovská náboženství a oddělit je od Krista a všeobecné církve by neznamenala
pokrok, nýbrž úpadek. V podstatě by šlo o regresi k historickému okamžiku zakotvenému v minulosti“
(Proslov k zahajovacímu shromáždění, 13. května 2007: Insegnamenti III, 1 (2007), 855-856.

Svěřme misijní poslání církve Panně Marii, naší Matce. Ona, spojena se svým Synem již od po-
čátku vtělení, se vydává na cestu, aby se stala součástí Ježíšova poslání, které se u paty kříže stává i jejím
posláním: jako Matka církve bude skrze Ducha a víru dávat život novým synům.

Na závěr bych se rád krátce zmínil o organizaci Papežská misijní díla, o které hovoří již dokument
Maximum illud jako o misijním nástroji. Papežská misijní díla svou službou všeobecné církvi utvářejí ce-
losvětovou síť, která skrze modlitbu, misijního ducha a lásku křesťanů rozesetých po celém světě podpírá
papeže v jeho misijním úsilí. Jejich dary pomáhají papeži v evangelizaci partikulárních církví (Papežské
misijní dílo šíření víry), ve formaci místního kléru (Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola), v utvá-
ření misijního povědomí dětí na celém světě (Papežské misijní dílo dětí) a v misijní formaci křesťanské
víry (Papežská misijní unie). Znovu vyslovuji svou podporu těmto dílům s přáním, aby mimořádný mi-
sijní měsíc říjen 2019 přispěl k obnově jejich misijní služby mému úřadu. Z celého srdce uděluji  své
požehnání misionářům, misionářkám a všem, kdo jsou skrze křest kdekoli na světě zapojeni do misijního
poslání církve.

Vatikán 9. června 2019, slavnost Seslání Ducha Svatého
FRANTIŠEK
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Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2019 

Milí přátelé misií, příští neděli, jako každý rok, budeme slavit Misijní neděli. Ve všech kostelích
na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misijní neděle je svát -
kem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. I v té
nejchudší zemi Afriky se koná sbírka na misie, čehož jsem byl svědkem v tanzanské farnosti, kde lidé
dávají, co mohou z toho mála, co mají do společného fondu, z kterého pak mohou o to víc čerpat. Misijní
neděle je nejsilnější solidaritou celého světa. V ten den se víc jak miliarda lidí ve 160 zemích světa modlí
za společné dílo evangelizace. Na řadě míst se věřící scházejí v předvečer Misijní neděle ke společným
modlitbám. Naši biskupové vyzvali všechny farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie za-
pojili už v pátek 18. října večer. Děkuji všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň
v rodinách. 

Letošní rok je výjimečný také proto, že papež František vyhlásil pro celou církev Mimořádný mi-
sijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této události je oslavit stoleté výročí Apoštolského lis-
tu Maximum Illud papeže Benedikta  XV.,  který dal nový podnět  misijní  práci  při  hlásání  evangelia.
Papež František si přeje znovu podnítit vědomí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve.
Pro tuto oslavu navrhl téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě.“ 

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Ano, misie jsou
v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale svět, ve kterém žijeme je naše ro-
dina, farnost, společenství, práce nebo škola. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy.
Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Ježíšova slova „Jděte do celého světa a
hlásejte evangelium“, jsou posláním pro všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom v ostatních li-
dech vzbuzovali otázky: jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo spravedlivý? To je cesta k Ježí-
ši. 

Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v
loňském roce. Díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem v šesti zemích tří kontinentů
částkou necelých 15 milionů korun. Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance a Pa-
raguay s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí.
Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací
podáváme pomocnou ruku všem potřebným. 

Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi nejpotřebnějšími,
spatřujeme v nich Kristovu tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás cestou misijní ra-
dosti bude ráda doprovázet. 

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná já-
hen Leoš Halbrštát národní ředitel Papežských misijních děl v České republice 

Další informace: https://www.missio.cz/ .

Koncert duchovní hudby.
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád

sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ Praha 1 v pon-
dělí 21. října 2019 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé
Straně koncert duchovní hudby. Účinkují Jan Bachtík – trubka a Linda Sítková – varhany; na programu
jsou skladby Johanna Sebastiana Bacha, Bohuslava Martinů a Petra Ebena. Vstup volný. Více zde: http://
sdh.cz/?a=1&j=1&id=698 .

Charitativní koncert u sv. Mikuláše.
V listopadu proběhne při příležitosti 30-letého výročí svatořečení Anežky České pouť Českého

velkopřevorství do Říma. Někteří z Vás se jí budete dokonce účastnit. Tato krásná událost s sebou nese i
intenzivní a namáhavou práci a velké náklady. Na podporu pouti a na úhradu části jejích nákladů se proto
12. října 2019 v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně uskuteční  charitativní koncert, pořádaný Čes-
kým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů za podpory České maltézské mládeže a pod
záštitou paržského arcibiskupa Dominika kardinála Duky OP. Italsko-americké Trio Agostini – McGui-

https://www.missio.cz/
http://sdh.cz/?a=1&j=1&id=698
http://sdh.cz/?a=1&j=1&id=698
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re přednesou skladby pro lesní rohy a varhany mnoha barokních skladatelů. Budeme vděčni za jakékoli
příspěvky. 

Pouť do Říma příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České
České velkopřevorství řádu maltézských rytířů prostřednictvím své nadace Nadační fond Lurdy or-

ganizuje  pouť do Říma v rámci České národní poutě u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky
České, a to ve dnech od soboty 9. listopadu 2019 do čtvrtku 14. listopadu 2019. Kapacita je 189 poutníků;
35 míst je rezervovaných pro osoby s lehkým až středně těžkým pohybovým handicapem (Pozor!
Vzhledem k tomu, že podmínky v Římě jsou zcela odlišné od podmínek například v Lurdech, hotely a re-
staurace nejsou přizpůsobené, nelze vzít těžce nemocné a ležící pacienty). Doprava je letecká speciálem
společnosti  Travelservice.  Ubytování v  Hotel Parco Tirreno (Via Aurelia,  480) v blízkostí  Vatikánu.
Cena za let, 5 nocí s polopenzí v hotelu nedaleko Vatikánu, autobusový transfer během pobytu je 17 500,
- Kč. Předběžné přihlášky se mohou poslat na mailovou adresu maltezskapoutdorima@gmail.com   .    Zá-
jemci  dostanou  pak  další  přesné  informace.  http://cvp.maltezskyrad.cz/2019/07/07/pout-ceskeho-
velkoprevorstvi-v-ramci-ceske-narodni-pouti-do-rima-pri-prilezitosti-30-vyroci-svatoreceni-anezky-
ceske/ .

Pouť zdravotníků ke sv. Lukáši 
ThDr. Jan Balík, PhD., biskupský vikář pro diakonii Arcidiecéze pražské zve lékaře, lékařky a

všechny pracovníky ve zdravotnictví na poutní mši svatou ke sv. Lukáši. Pouť se koná ve čtvrtek dne 17.
října 2019 v 18 hodin v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem bude
biskup Mons. Zdenek Wasserbauer z pozice předsedy Rady pro zdravotnictví ČBK. Zároveň zve k účasti
všechny kněze, především nemocniční kaplany a všechny ty, kteří se službě nemocným a starým lidem
zvlášť věnují.

Podzimní sobota pro ženy 
se uskuteční 19. 10. 2019 tradičně od 9 do 16 hodin v pražském Pastoračním středisku (sv. Voj-

těch) Kolejní 4, Praha 6.
Téma rekolekce: Poslání ženy; provázet bude P. Vojtěch Kodet, ThD. O. Carm.
Program dne sestává z přednášek, práce ve skupinkách, modlitbě a zároveň je možnost indivi-

duální meditace a příležitost ke svátosti smíření. Oběd je zajištěn formou baget, káva a čaj jsou k dispozi-
ci po celý den. Domácími buchtami nebo sušenkami přispívají účastnice. 

Na rekolekci je nutné se přihlásit, zde najdete další informace  http://www.apha.cz/cpr-soboty-
aktualni-nabidka a zde odkaz na přihlašovací formulář: http://www.apha.cz/cpr-sobota-pro-zeny-prihlaska
.

Něco ke čtení…:
Karmelitánské nakladatelství https://www.ikarmel.cz/ 

Vojtěch Kodet: Křesťanství a okultní pratkiky, 25 otázek a odpovědí, Karmelitánské nakladatel-
ství, Kostelní Vydří 2019.

Knížka je praktickou příručkou pro křesťany i další zájemce, kteří se chtějí vyznat v učení, prakti-
kách a pojmech, jako je okultismus, magie, ezoterika, alternativní medicína nebo New Age. Ve vnímání a
hodnocení těchto věcí dnes vládne zmatek. Obchod se „zbožím“, jako je komunikace s duchy, práce s po-
zitivní energií a různé rituály, doslova kvete. Nejeden křesťan si plete ezoteriku s věcmi víry a snaží se je
propojovat. Vojtěch Kodet odpovídá na otázky, jež mu kladli konkrétní lidé. Dané jevy hodnotí střízlivě:
nepodceňuje je ani jimi není fascinován. Uplatňuje zde svou bohatou zkušenost duchovního pastýře. Odli-
šuje to, co člověku prospívá, od toho, co mu škodí. Jasný a přitom vnímavý výklad se opírá o biblické
prameny, tradici a učení církve. 

Paulínky: https://www.paulinky.cz/ 

Michal Zamkovský, Sedm kroků k dobré zpovědi, Paulínky, Praha 2019.

https://www.paulinky.cz/
http://www.apha.cz/cpr-soboty-aktualni-nabidka
http://www.apha.cz/cpr-soboty-aktualni-nabidka
http://www.apha.cz/cpr-sobota-pro-zeny-prihlaska
http://cvp.maltezskyrad.cz/2019/07/07/pout-ceskeho-velkoprevorstvi-v-ramci-ceske-narodni-pouti-do-rima-pri-prilezitosti-30-vyroci-svatoreceni-anezky-ceske/
http://cvp.maltezskyrad.cz/2019/07/07/pout-ceskeho-velkoprevorstvi-v-ramci-ceske-narodni-pouti-do-rima-pri-prilezitosti-30-vyroci-svatoreceni-anezky-ceske/
http://cvp.maltezskyrad.cz/2019/07/07/pout-ceskeho-velkoprevorstvi-v-ramci-ceske-narodni-pouti-do-rima-pri-prilezitosti-30-vyroci-svatoreceni-anezky-ceske/
mailto:maltezskapoutdorima@gmail.com
https://www.ikarmel.cz/
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Knížka Sedm kroků k dobré zpovědi není jen zpovědním zrcadlem či seznamem hříchů, kterých
se dopouštíme, ale především praktickým pomocníkem, jakousi „duchovní mapou“, která nám ukazuje,
jak se vrátit zpět k milosrdnému Otci.

Průvodcem na této cestě je známý slovenský redemptorista Michal Zamkovský. Svěžím, a přitom
hlubokým způsobem vysvětluje v sedmi bodech základní atributy dobré zpovědi: jak si uvědomit svou
hříšnost a velikost Boží lásky, jaký je pravý význam zpovědi, co obnáší dobrá příprava nebo jak dosáh-
nout dokonalé lítosti.  Dále nabízí  návod na prožití  zpovědi jako setkání s milujícím Otcem, popisuje,
o čem má být kající skutek a jak vykročit do života po dobré zpovědi. 

Éric Jacquinet (ed.): Jak se osvobodit od pornografie, Paulínky, Praha 2019.
Tato kniha je praktickým průvodcem na cestě k vymanění se ze závislosti na pornografii. Čím dál

více lidí se dnes snaží osvobodit od tohoto novodobého otroctví, ale často nevědí, kde hledat pomoc.
Zde je předložena konkrétní nabídka čtyřicetidenního putování k nabytí svobody v oblasti sexuali-

ty. Každý krok vychází ze zkušeností odborníků, kteří se věnují práci se závislými, a dalších osob, již je
doprovázejí. 

V knize lze rovněž nalézt mnohá svědectví těch, kdo s pornografií zápasili a zvítězili. Každá kapi-
tola obsahuje konkrétní úkoly, které mohou pomoci k osobnímu růstu v oblasti intimity a vztahů.

Návod, který tato kniha nabízí, nepotřebuje žádné další doporučení. Pornografie se týká každého
z nás, protože nikdo není prost temných žádostí, i když nás vždy nevedou k prohlížení pornografických
stránek na internetu – protože těmito praktikami je ovlivněna celá společnost. (Br. Samuel, opat kláštera
v Novém Dvoře, v předmluvě ke knize).

Evangelium na každý den 2020, Paulínky, Praha 2019.
Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangeli-

um  v rytmu  liturgie  církve.  Evangelní  úryvek  příslušného  dne  je  doprovázen  krátkým  komentářem.
Podněty k rozjímání na rok 2020 připravil kolektiv autorů. Evangelium dne je uvedeno v plném znění.
Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti, svátku či památce daného dne. 

Zofia Kossaková, Beze zbraně, Paulínky, Praha 2019.
Ve svém románu Beze zbraně se polská autorka Zofia Kossaková vrací do pohnuté doby 12. a 13.

století  a líčí  prostředí,  jež tvoří pozadí křižáckých výprav do Svaté země. Na historicko-náboženském
podkladu pak rozvíjí několik příběhů tehdejších představitelů náboženské, politické a kulturní Evropy, ať
už je to nezáviděníhodný úděl kardinála Pelagia, který svou pýchou a nezkušeností zničí celé křižácké
vojsko, či milostný románek nového jeruzalémského krále Jana de Brienne s tragickými následky, nebo
vrchol slávy a vnitřní přerod slavného trubadúra Viléma Diviniho. Mezi těmito velikány vykresluje méně
známý úsek života sv. Františka z Assisi, zakladatele řádu františkánů, který nakonec sám a beze zbraně
dosáhne toho, co se mnohatisícovým vojskům nepodařilo, když si svou radostí a odvahou získá srdce
velkého a obávaného sultána a zachraňuje to, co se zdálo být nenávratně ztraceno.

Zofia Kossaková (1889–1968), polská katolická prozaička a publicistka, je považována za jednu
z nejvýznamnějších polských spisovatelek 20. století, v oblasti historického románu pak za jednoho z nej-
lepších autorů vůbec. Její díla byla přeložena do šestnácti světových jazyků. V nakladatelství Paulínky již
vyšel její román o Abrahámovi s názvem Úmluva (2017), který je dostupný také ke stažení i jako audi-
okniha ve formátu mp3.  

Pouze  pro  vnitřní  potřebu  společenství  u  kostela  Panny  Marie  Pod  řetězem  na  konci  mosta. http://www.maltez-
skyrad.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
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