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ZÁŘÍ L.P. 2019

Bohoslužby.
Mše svatá je slavena pravidelně v neděli v 10:00 hodin a v úterý a o Prvním pátku měsíce (6.
září 2019) v 17:30 hodin. Mše sv. o 3. neděli v měsíci (24. neděle v mezidobí, 15. září 2019) je sloužena latinsky. Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 minut přede mší sv. nebo dle domluvy s knězem. Při bohoslužbách v neděli 29. září 2019 bude Svatováclavská sbírka na církevní školství. V loňském roce bylo vybráno 857 673 Kč a prostředky byly rozděleny církevním školám a školským zařízením působícím v arcidiecézi.
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Slavení
22. neděle v mezidobí

poznámka

sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

památka

První pátek měsíce
sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
NAROZENÍ PANNY MARIE, NAŠÍ PANÍ Z FILERMOSU
sv. Petra Clavera, kněze a mučedníka
bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

slavnost

Jména Panny Marie
sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
24. neděle v mezidobí
sv. Ludmily, mučednice
sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků

památka
svátek
Latine
památka

sv. Januária, biskupa a mučedníka
sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga, mučedníků
SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
25. neděle v mezidobí
sv. Zachariáše a Alžběty, rodičů sv. Jana Křtitele
sv. Pia z Pietrelciny, kněze
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
sv. Vincence z Paula, kněze
SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

památka
svátek
památka
památka

památka
slavnost
památka

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
duchovní hudby pondělí 23. září 2019 od 17.00 hod. Účinkují: Jakub Junek - housle, Martin Moudrý - varhany Vstup na koncert je volný. Více na http://www.sdh.cz/?a=1&j=1&id=691 .

"Zastav se na chvíli, zakusit, že jsi vzácný…
Bratři kapucíni a katolické evangelizační společenství Cestou k životu vás srdečně zve na program
evangelizačního týdne 9.-14. září 2019 do kostela sv. Josefa na náměstí Republiky, Praha 1. Na programu
jsou od 17 h přednášky, 18 h mše svatá, od 19.30 h večerní program (viz přiložený letáček). Od čtvrtku večera do soboty večera budeme prožívat chválu a uctívání Pána, tzv Davidův stánek (mimo čas mší sv. a
přednášek) ve spolupráci s bratry protestanty. Před kostelem a na dvorku kostela najdete od 13 do 17 h. kafé
stánek a info stánek se zajímavými materiály ke čtení. Motto týdne zní: "Zastav se na chvíli, zakusit, že jsi
vzácný…

Národní Svatováclvská pouť ve Staré Boleslavi
Pátek 27. září 2019
Od 13.00 – Putování Prahou s Palladiem země České, zakončené Svatováclavské duchovní zastavení na
Václavském náměstí v Praze
19.00 – Přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse nad Labem pod zámkem – průvod do Staré Boleslavi
20.30 – Odhalení busty papeže Benedikta XVI. na náměstí sv. Václava
Sobota 28. září 2019
7.00 – Mše svatá na hrobě sv. Václava ve Svatovítské katedrále v Praze a v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi
8.30 – Mše svatá v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi
10.00 – poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi – hlavní celebrant a kazatel
Mons. Charles Daniel Balvo, Jan Graubner, kazatel kardinál Dominik Duka OP. (Mši svatou přenáší v
přímém přenosu 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
Více zde: http://www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout .

Pouť do Říma příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České
České velkopřevorství řádu maltézských rytířů prostřednictvím své nadace Nadační fond Lurdy organizuje 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 restaurace 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 . Zájemci dostanou pak další
přesné informace.
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 (rektor kostela)
České Velkopřevorství
telefon: 257 530 824
telefon: 731 402 597
e-mail: gpb@smom.cz
e-mail: pmariapodretezem@seznam.cz
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