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Konventuální kostel 

PANNY MARIE POD ŘETĚZEM  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee  

BŘEZEN A DUBEN  L.P. 2019 

Bohoslužby.  

Mše svatá je slavena pravidelně v neděli v 10:00 hodin a v úterý (v době postní s nešporami) a 

v pátky doby postní v 17:30 hodin. Mše sv. o 3. neděli v měsíci (17. března a 21. dubna 2019) je slouţena 

latinsky. Příležitost ke svátosti smíření je vţdy 30 minut přede mší sv. nebo dle domluvy s knězem. Po-

božnost křížové cesty bude v pátky doby postní od 17:00 hodin. 

 

Den a hodina Slavení poznámka 

BŘEZEN 2019 

1. pátek 17:30   

2. sobota    

3. neděle 10:00 8. neděle v mezidobí  

4. pondělí  sv. Kazimíra  

5. úterý 17:30   

6. středa 17:30 POPELEČNÍ STŘEDA 17:00 Sedm kajících žalmů 

7. čtvrtek    

8. pátek 17:30  17:00 křížová cesta 

9. sobota    

10. neděle 10:00 1. neděle postní  

11. pondělí    

12. úterý 17:30  S nešporami 

13. středa    

14. čtvrtek    

15. pátek 17:30  17:00 křížová cesta 

16. sobota    

17. neděle 10:00 2. neděle postní Latine 

18. pondělí    

19. úterý  SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE slavnost 

20. středa    

21. čtvrtek    

22. pátek 17:30 bl. Klementa Augusta von Galen, biskupa 17:00 křížová cesta 

23. sobota    

24. neděle 10:00 3. neděle postní  

25. pondělí 17:30 ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ slavnost 

26. úterý 17:30  S nešporami 

27. středa    

28. čtvrtek    

29. pátek 17:30  17:00 křížová cesta 

30. sobota    

31. neděle 10:00 4. neděle postní (Lætare)  

DUBEN 2019 

1. pondělí  bl. Nonia Alvaréze Pereiry  
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2. úterý 17:30  S nešporami 

3. středa    

4. čtvrtek    

5. pátek 17:30  17:00 křížová cesta 

6. sobota    

7. neděle 10:00 5. neděle postní  

8. pondělí    

9. úterý 17:30  S nešporami 

10. středa    

11. čtvrtek    

12. pátek 17:30  17:00 křížová cesta 

13. sobota    

14. neděle 10:00 KVĚTNÁ NEDĚLE  

15. pondělí  Pondělí Svatého týdne  

16. úterý 17:30 Úterý Svatého týdne S nešporami 

17. středa  Středa Svatého týdne  

18. čtvrtek 17:30 ZELENÝ ČTVRTEK  

19. pátek  VELKÝ PÁTEK  

20. sobota  BÍLÁ SOBOTA  

21. neděle 10:00 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (PASCHA) slavnost 

22. pondělí 10:00 Pondělí v Oktávu velikonočním  

23. úterý 17:30 Úterý v Oktávu velikonočním  

24. středa  Středa v Oktávu velikonočním  

25. čtvrtek  Čtvrtek v Oktávu velikonočním  

26. pátek  Pátek v Oktávu velikonočním  

27. sobota  Sobota v Oktávu velikonočním  

28. neděle 10:00 
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (In Albis) 

Neděle Božího milosrdenství 
 

29. pondělí  
SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE,  

PATRONKY EVROPY 
svátek 

30. úterý 17:30 sv. Zikmunda, mučedníka; sv. Pia V., papeţe  

 

Ve středu 6. března 2019 Popeleční středou začíná posvátná doba postní. Protoţe jde o touhu po in-

tenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého společenství, spojujeme se na začátku Postní doby na 

Popeleční středu společným půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“.  „Zdrţenlivost“ se vztahuje na maso 

teplokrevných zvířat, protoţe byla v tradici vţdy povaţována za určitý komfort v běţné stravě. Ryby byly 

naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrţenlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech 

křesťanů od 14 let. Na Popeleční středu jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni 

také půstem „újmy“, coţ znamená, ţe pouze jednou za den se smí najíst do sytosti.  

O Popeleční středě po 17:00 hodin se bude konat modlitba Sedmi kajících žalmů. V 17:30 pak bude 

mše sv. s udílením popelce. 

O slavnosti sv. Josefa v úterý 19. března 2019 v našem kostele mše sv. slouţena nebude, účastníme 

se poutní slavnosti v kostele sv. Josefa v malostranské Josefské ulici – mše sv. bude slouţena  ve 12:15 a 

v 17:00 hodin. 

O slavnosti Zvěstování Páně v pondělí 25. března 2019 bude mše sv. v 17:30 hodin. 

Při nedělních bohosluţbách 31. března 2019 proběhne sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. V 

roce 2018 bylo vybráno 768 100,- Kč a prostředky byly pouţity v souladu se statutem fondu charitativní a 

humanitární pomoci Arcibiskupství praţského. 

Svatý Týden začíná slavením Květné neděle (14. dubna 2019) – bohosluţba začne  10:00 hodin 

ţehnáním ratolestí v bráně ve vchodu do nádvoří kostela a průvodem. Ratolesti si laskavě doneste. „Staré“ 

ratolesti z loňska můţete přinést do sakristie – budou spáleny a pouţity k přípravě popela na příští Popeleční 
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středu. Mše sv. na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek bude slouţena v 17:30 hodin. Na Velký Pá-

tek je obvyklý půst „zdrženlivosti“ a také „újmy“.  „Zdrţenlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných 

zvířat, protoţe byla v tradici vţdy povaţována za určitý komfort v běţné stravě. Ryby byly naopak chápány 

jako pokrm chudých a půst zdrţenlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. 

Na Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, 

coţ znamená, ţe pouze jednou za den se smí najíst do sytosti.  

Obřady Velkého Pátku ani Velikonoční Vigilie v našem kostele slaveny nebudou. 

O neděli Zmrtvýchvstání Páně 21. dubna 2019 bude mše sv. v 10:00 hodin; budou při ní žehnány 

pokrmy. 

O Velikonočním pondělí mše sv. bude slouţena v 10:00 hodin. 

Jarní Sobota pro ženy. 

Jarní sobota pro ţeny se uskuteční 16. března 2019 tradičně od 9 do 16 hodin v praţském Pastorač-

ním středisku (sv. Vojtěch) Kolejní 4, Praha 6. 

Tématem rekolekce Jak nastavit hranice zlu bude prorovázet PhLic. Kateřina Lachmanová, 

Th.D. 

Program dne: 

9.00 zahájení 

9.15 přednáška 

10.15 občerstvení 

10.40 skupinky 

12.00 oběd 

12.00–14.00 otevřeno knihkupectví u sv. Vojtěcha 

13.15 přednáška 

14.00 modlitba v tichu 

15.00 mše sv. 

Zároveň je možnost individuální meditace a příležitost ke svátosti smíření. Oběd je zajištěn formou 

baget, káva a čaj jsou k dispozici po celý den. Domácími buchtami nebo sušenkami přispívají účastnice. 

Předem za to moc děkujeme! 

Na rekolekci je nutné se přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře: 

http://www.apha.cz/cpr-sobota-pro-zeny-prihlaska. Příspěvek na provoz sálu a občerstvení  (cca 150 Kč) se 

bude vybírat na místě. 

Víkend s řeholníky v Nazaretě v Praze-Kunraticích 
Za přípravný tým s. Bernadeta Bednaříková OSF a Vojtěch Smolka 

 

Jako volné pokračování akce „Setkání s řeholníky“, které proběhlo na podzim, se ve dnech 15. – 17. 

března 2019 uskuteční v prostorách Arcidiecézního centra mládeţe v Praze-Kunraticích „Víkend s řeholní-

ky“. Akce je určena pro mládeţ ve věku 18 – 30 let.  

Během tohoto času budou mít mladí moţnost poznat řeholníky a řeholnice z různých společenství, 

dozví se více o jejich kaţdodenním ţivotě v komunitě i ve sluţbě a společně vyzkouší různé formy modliteb, 

které tvoří a budují základní osu ţivota zasvěcených: Řeholník – člověk dialogu s Bohem i s bližními. Dosta-

tek času bude také na neformální rozhovory a setkání.  

Přihlašování do 13. března 2019 přes web http://www.reholnicispolu.cz, dotazy na e-mailové adre-

se info@reholnicispolu.cz.  

Koncert duchovní hudby. 

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 du-

http://www.reholnicispolu.cz/
mailto:info@reholnicispolu.cz
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chovní hudby v pondělí 18. března 2019 v 17  hod. Program: J.S. Bach. Účinkuje Marie Pochopová – var-

hany, Collegium 419 – vokální ansámbl, umělecký vedoucí Lukáš Vendl.  Vstup na koncert je volný.  

24 hodin pro Pána. 

Svatý Otec František vyhlásil v roce 2014 prostřednictvím Papeţské rady pro novou evangelizaci 

projekt 24 hodin pro Pána, tedy 24hodinový prostor pro svátost smíření spojený s eucharistickou adorací. Je 

to vţdy pátek a sobota před čtvrtou nedělí postní. Vzhledem ke snadné dostupnosti je v Praze tento program 

tradičně v kostele Panny Marie Sněţné. Začne v pátek 29. března 2019 v 18 hodin mší svatou a bude pokra-

čovat celou noc a celý den aţ do soboty 30. března 2019, opět do 18 hodin.  

 

Nadcházející svátek Páně neslavme slovy, ale skutky 

Z velikonočních listů svatého Atanáše, biskupa (Ep. 14,1-2: PG 26,1419-1420) 

 

Slovo, které se pro nás stalo vším, je nám nablízku. Je to náš Pán Jeţíš Kristus, ten, který slibuje, ţe 

bude stále s námi. Vţdyť přece říká: Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.
1
 A stejně jako je 

naším pastýřem, veleknězem, cestou a branou a stal se pro nás vůbec vším, právě tak je naším svátkem a 

slavností, jak říká Apoštol: Vždyť náš velikonoční beránek Kristus je už obětován,
2
 ten, který byl očekáván. 

Ale zazářil nám také jako odpověď na prosby ţalmisty volajícího: Radosti má, vytrhni mne z obležení nepřá-

tel.
3
 To je pravá radost a to je skutečná slavnost: zapuzení všeho zla; kaţdý má k takové radosti dospět, a 

proto musí ţít bezúhonně a mít stále na paměti pokoj bázně Boţí. 

Tak také ţili svatí: po celou dobu svého ţivota se radovali jako ve svátek. Jeden z nich, blaţený Da-

vid, vstával ne jednou, ale sedmkrát za noc a v modlitbách vzýval Boha.
4
 Jiný zase, veliký Mojţíš, jásal a 

zpíval hymny a chvály za vítězství nad faraonem a nad těmi, kteří Hebrejce utlačovali těţkou robotou.
5
 A 

konečně další, jako veliký Samuel nebo blaţený Eliáš, s opravdovou radostí konali posvátnou bohosluţbu. 

Svým dobrým ţivotem dosáhli svobody a účastní se nyní nebeské slavnosti; radují se ze svého někdejšího 

putování po zemi stínů a znají jiţ, jaký je rozdíl mezi skutečností a předobrazem. 

Jakou cestou se však při nynější slavnosti dáme my? A kdyţ se blíţíme k tomuto svátku, koho bu-

deme mít za vůdce? Jistě nikoho jiného neţ toho, jehoţ společně nazýváme svým Pánem, Jeţíše Krista, ne-

boť on sám říká: Já jsem cesta.
6
 On je ten, který na sebe vzal hřích světa, jak praví svatý Jan.

7
 On očišťuje 

naše duše, jak o tom jinde mluví prorok Jeremiáš: Stoupněte si na začátku cest a dívejte se, ptejte se, která 

cesta je dobrá, a na ní najdete obnovení svých duší.
8
 

Kdyţ byli nečistí kdysi pokropeni krví kozlů a posypáni popelem z jalovic, mohli být očištěni pouze 

tělesně.
9
 Nyní však milost Boţího Slova očišťuje kaţdého v plnosti. Půjdeme-li za tímto Slovem, můţeme 

jiţ zde jakoby v předsíních nebeského Jeruzaléma předem připravovat onen věčný svátek. Stejně jako svatí 

apoštolové, kteří následovali svého vůdce Spasitele tak, ţe byli a dosud jsou učiteli této milosti. Vţdyť říka-

li: My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.
10

 Podobně i my následujeme Pána; a jeho svátek neslavíme 

pouze slovy, ale i skutky. 

 
1
 Mt 28,20. 

2
 1 Kor 5,7. 

3
 Ţl 32 (31),7 (LXX). 

4
 Srov. Ţl 119 (118),62.164. 

5
 Srov. Ex 15,1. 

6
 Jan 14,6. 

7
 Srov. Jan 

1,29. 
8
 Srov. Jer 6,16. 

9
 Srov. Ţid 9,13. 

10
 Mt 19,27. 

 
 

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 

 


