Konventuální kostel

PANNY MARIE POD ŘETĚZEM
občasník, informace
ADVENT A VÁNOCE L.P. 2018

Bohoslužby.
Mše svatá je slavena pravidelně v neděli v 10:00 hodin a v úterý v 17:30 hodině (během
Adventu spojena se slavením nešpor). Mše sv. o 3. neděli v měsíci (3. neděle adventní, 16. prosince 2018) je slouţena latinsky.
Příleţitost ke svátosti smíření je vţdy 30 minut přede mší sv. nebo dle domluvy s knězem.
Slavení

Den a hodina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.

sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý

PROSINEC L.P. 2018
sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
10:00
1. neděle adventní
sv. Františka Xaverského, kněze
17:30 sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
sv. Mikuláše, biskupa
17:30 sv. Ambroţe, biskupa a učitele církve
PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
10:00
2. neděle adventní

poznámka

památka

památka
slavnost

17:30 sv. Damasa I., papeţe
sv. Lucie, panny a mučednice
sv. Jana od Kříţe, kněze a učitele církve
10:00

3. neděle adventní

památka
památka
Latine

17:30
sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
10:00
4. neděle adventní
22:00 Narození Páně – „Půlnoční“
10:00
NAROZENÍ PÁNĚ
10:00 SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
10:00
SV. RODINY JEŢÍŠE, MARIE A JOSEFA
15:00 sv. Silvestra I., papeţe
LEDEN L.P. 2019
10:00
MATKY BOŢÍ PANNY MARIE (OKTÁV NAROZENÍ PÁNĚ)
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2.

středa

sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Nejsvětějšího Jména Jeţíš

3. čtvrtek
4. pátek 17:30
5. sobota
6. neděle 10:00
ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
7. pondělí
sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze
8. úterý 17:30
9. středa
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle 10:00
KŘTU PÁNĚ

slavnost

svátek

Na začátku mše sv. o První neděli adventní (2. prosince 2018) budou ţehnány adventní
věnce – nezapomeňte si je přinést.
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, oslavíme jiţ v předvečer,
tj. v pátek 7. prosince 2018; po mši sv. bude obvyklá Prvopáteční poboţnost.
Při bohosluţbách v neděli 9. prosince 2018 (2. neděle adventní) proběhne při bohosluţbách
Mikulášská sbírka na bohoslovce. V roce 2017 bylo celkem vybráno 751 838 Kč a částka byla
pouţita v souladu se statutem příslušného fondu.
O slavnosti Narození Páně „půlnoční“ mše sv. bude slouţena v pondělí 24. prosince 2019
ve 22:00 hodin, pak na Hod Boží vánoční 25. prosince 2019 v 10:00 hodin. Tato slavnost je zasvěceným svátkem, tj. dnem s povinnou účastí na mši sv.
O svátku sv. Štěpána, prvomučedníka a jáhna, v pondělí 26. prosince 2019 bude mše sv.
v 10:00 hodin.
V poslední den občanského roku, v pondělí 31. prosince 2019, bude v 15:00 hodin slouţena mše sv. a po ní bude děkovná poboţnost.
V úterý 1. ledna 2019 o slavnosti Matky Boţí Panny Marie bude mše sv. v 10:00 hodin.
Tato slavnost je zasvěceným svátkem, tj. dnem s povinnou účastí na mši sv.
Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) v neděli 6. ledna 2018: při mši sv. v 10:00 hodin bude
poţehnána voda, kadidlo a křída.
Vánoční doba bude ukončena v neděli 13. ledna 2019 slavením svátku Křtu Páně; mše sv.
bude v 10:00 hodin.

Koncerty duchovní hudby
Varhanní nešpory Maltézských rytířů.
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 řádovém kostele Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 –
Malé Straně koncert duchovní hudby v pondělí 17. prosince 2018 v 18 hod.
Program: G. P. DA PALESTRINA, Kancionál Benešovský. J. TRAJÁN TURNOVSKÝ, N.
BRUHNS, Adam MICHNA Z OTRADOVIC, J. J. BOŢAN, H. L. HASSLEr, Kancionál Franusův, J. S.
BACH, J. PACHELBEL Účinkuje: ČEŠTÍ MADRIGALISTÉ, Jakub JANŠTA – varhany, řídí Veronika
HÁDKOVÁ. Vstup na koncert je volný.

Koncerty během Maltézského punče.
Vstupné na tyto koncerty je dobrovolné, výtěžek je určen na podporu činnosti České maltézské mládeže. Více na https://www.facebook.com/maltezskamladez/.
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KONCERT S PRVNÍ ADVENTNÍ HVĚZDOU.
V sobotu 1. prosince 2018 v 17:00 hodin v kostele Panny Marie Pod řetězem Marta Fadljevičová – zpěv, Veronika Hádková – hoboj, zobcová flétna a Jakub Janšta – varhany uvedou skladby
K. V. H. Rovenského, K. J. Boţana, J. S. Bacha, J. D. Zelenky a G.P. Telemanna.
OD BAROKA PO SOUČASNOST
V neděli 9. prosince 2018 od 16:00 hodin v kostele Panny Marie Pod řetězem Anna Matoušková – příčná flétna, Radek Matoušek – trubka, Tomáš Vincenc – trubka, Vojtěch Matějka –
kytara, Marie Pochopová – varhany uvedou skladby skladatelů od baroka po současnost.
PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ S DECHOVÝM KVINTETEM
V sobotu 15.prosince od 16:00 hodin v kostele Panny Marie Pod řetězem; hrají: Aneţka
Beščecová – flétna, Jakub Hucek – hoboj, Veronika Hofmanová – klarinet, Jakub Skramlík – fagot,
Barbora Šimůnková – horna
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR MALTÉZSKÉHO PUNČE
V sobotu 22. prosince 2018 od 16:00 hodin v Rytířském sále Velkopřevorského paláce
(Velkopřevorské náměstí 4, Praha – Malá Strana); hrají a zpívají: Gabriela Eibenová – soprán, Jan
Krejča – teorba, Adam Viktora – varhany.

Charitativní prodej maltézského punče.
I během letošních adventních víkendů budou naši dobrovolníci prodávat v prostoru brány ke
kostelu Panny Marie pod řetězem maltézský punč, svařený dţus a drobné občerstvení. Výtěţkem z
prodeje budou podpořeny charitativní projekty pro handicapovanou mládeţ organizované Českou
maltézskou mládeţí, z.s. a zaštiťované Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských
rytířů. Přijďte udělat dobrý skutek a zároveň si vychutnat skvělý punč a adventní atmosféru!

Křesťanské vánoce – betlémy.
Zveme Vás k připojení se k jiţ tradiční preevangelizační akci
Křesťanské Vánoce, tedy tzv. „Betlémy“. I loňský rok ukázal, jak
velice rádi lidé přicházejí o vánocích k betlémům. Během vánočních
dní je třeba mít kostel chvíli otevřený a umoţnit i lidem, kteří běţně
do kostela nepřichází, aby mohli vstoupit.
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Do projektu se v loňském roce zapojilo 174 farností a sborů z celé České republiky, které
během Adventu a Vánoc nabídly víc neţ 2 000 programů včetně přehledu bohosluţeb a moţností
návštěv betlémů vystavených v kostelech ve vánoční době.
Statistika návštěvnosti internetových stránek projektu Křesťanské Vánoce https://www.krestanskevanoce.cz/ za dobu od začátku adventu do konce doby vánoční zaznamenala na
30 000 návštěv, coţ svědčí o velkém zájmu nejširší veřejnosti týkajícího se moţnosti návštěv adventních a vánočních programů.
Náš kostel bude zpřístupněn ve středu 26. prosince 2018 a v neděli 30. prosince 2018,
vţdy od 14:00 do 16:00 hodin.
Prosíme tedy ty z Vás, kdo byste byli ochotni strávit v našem kostele alespoň 30 minut a
věnovat se příchozím např. potřebným sdělením, odpovědí na otázky či jednoduchým výkladem,
který zahrne i základní křesťanské sdělení spojené s Vánocemi. V případě zájmu se laskavě hlaste buď v sakristii kostela nebo rektorovi kostela (pmariapodretezem@seznam.cz , 731402597).

Zdrávas, Neposkvrněná Panno
z řecké liturgie

Zdrávas, Neposkvrněná Panno, dílo věčného milosrdenství;
tebou je lidstvu vrácen ţivot ztracený, sladkostí plodu tvého
Evino porušení v neporušenost se mění
a smrtelní byli obdařeni nesmrtelností.
Zdrávas, Neposkvrněná, tys pozvedla pokolení,
jeţ upadlo hříšnou lehkověrností své pramáti Evy.
Raduj se, nápravo Evina, jeţ jsi obrala peklo,
raduj se, veskrze Neposkvrněná.
Ó Neposkvrněná, Záštito naše, naděje a vítězství naše nad starým hadem,
buď zdráva; před tebou ustoupil plamenný meč od rajské brány.
Zdrávas, Panno, nad všechny zázraky podivuhodnější;
starý úpis jsi zničila, pradávný dluh jsi splatila, celá jsi čistá a krásná;
vyvolená, neporušená Panno, buď zdráva.
Ó Panno, prostá vší viny, skrze poţehnaný plod ţivota tvého
jsme zbaveni kletby; kdyţ tě Nejvyšší nalezl neposkvrněnou,
jak růţi uprostřed trní, neváhal sestoupit do tvého lůna.
Panno, koruno krásy, po jejíţ sličnosti zatouţil Kristus;
tys ho svou ctností a svatostí zvábila z nebe
a stala ses příbytkem věčného světla.
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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