
Konventuální kostel
PANNY MARIE POD ŘETĚZEM 

občasník, informaceobčasník, informace
ADVENT A VÁNOCE L.P. 2019

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 ad-
ventní, 15. prosince 2019) je sloužena latinsky. 

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

Den a hodina Slavení Poznámka

Prosinec 2019
1. neděle 10:00 1. neděle adventní
2. pondělí Panny Marie, příčiny naší radosti památka

3. úterý 17:30 sv. Františka Xaverského, kněze památka
S nešporami.

4. středa sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
5. čtvrtek

6. pátek 17:30 sv. Mikuláše, biskupa První pátek měsíce.

7. sobota sv. Ambrože, biskupa a učitele církve památka

8. neděle 10:00 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

9. pondělí 17:30 PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO

HŘÍCHU

slavnost

10. úterý 17:30 S nešporami.

11. středa sv. Damasa I., papeže
12. čtvrtek

13. pátek sv. Lucie, panny a mučednice památka

14. sobota sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve památka

15. neděle 10:00 3. neděle adventní Latine

16. pondělí

17. úterý 17:30 S nešporami.

18. středa

19. čtvrtek

20. pátek

21. sobota sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
22. neděle 10:00 4. neděle adventní
23. pondělí sv. Jana Kętského, kněze
24. úterý 22:00 Vigilie Narození Páně

1



25. středa 10:00 NAROZENÍ PÁNĚ slavnost

26. čtvrtek 10:00 SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA svátek
14:00 – 16:00 betlémy.

27. pátek SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY svátek

28. sobota SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ svátek

29. neděle 10:00 Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa svátek
14:00 – 16:00 betlémy.

30. pondělí

31. úterý 15:00 sv. Silvestra I., papeže Po mši sv. výstav Nejsv.
Svátosti  a  děkovná  po-
božnost  na  konec  ob-
čanského roku.

Leden 2020
1. středa 10:00 MATKY BOŽÍ PANNY MARIE; OKTÁV NAROZENÍ PÁNĚ slavnost

2. čtvrtek sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a 
učitelů církve

památka

3. pátek 17:30 Nejsvětějšího Jména Ježíš První pátek měsíce.

4. sobota

5. neděle 10:00 2. neděle po Narození Páně
6. pondělí 17:30 ZJEVENÍ PÁNĚ slavnost

7. úterý 17:30 sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze
8. středa

9. čtvrtek

10. pátek

11. sobota

12. neděle 10:00 Křtu Páně svátek

Na začátku mše sv. o První neděli adventní (2. prosince 2018) budou žehnány ad-
ventní věnce – nezapomeňte si je přinést.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu,  je letos přeložena
na pondělí 9. prosince 2019; měe sv. bude v 17:30.

Při bohoslužbách v neděli 8. prosince 2018 (2. neděle adventní) proběhne při boho-
službách Mikulášská sbírka na bohoslovce. V roce 2018 bylo celkem vybráno 775 183,- Kč a
částka byla použita v souladu se statutem příslušného fondu.

O slavnosti Narození Páně „půlnoční“ mše sv. bude sloužena v úterý 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, ve středu 26. prosince 2019 bude mše
sv. v 10:00 hodin.

V poslední den občanského roku,  v úterý 31.  prosince  2019, bude v 15:00 hodin
sloužena mše sv. a po ní bude děkovná pobožnost.

Ve středu 1. ledna 2020 o slavnosti Matky Boží Panny Marie bude mše sv. v 10:00
hodin. Tato slavnost je zasvěceným svátkem, tj. dnem s povinnou účastí na mši sv. 
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Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) v pondělí 6. ledna 2020: při mši sv. v 17:30 hodin
bude požehnána voda, kadidlo a křída.

Vánoční doba bude ukončena v neděli 12. ledna 2020 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“ pořádá Suverénní Rytířský a
Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční pod-
pory MČ Praha 1 v pondělí 16. prosince 2019 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetě-
zem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby. Účinkují:  Jakub
Koś – tenor a Přemysl Kšica – varhany. Vstup 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/. 

• neděle 1. 12. od 15:00 v kostele - Rorate Coeli - adventní koncert pro hoboj a varhany
- vystoupí Veronika Hádková (hoboj), Miroslav Pšenička (varhany)

• sobota 7. 12. od 16:00 v kostele - Lucie Hilscherová (zpěv), Linda Sítková (varhany)
• sobota 14. 12. od 17:30 v kostele - Z pokladů adventního baroka - vystoupí Komorní

soubor Entropie
• sobota 21. 12. od 16:00 rytířský sál - vystoupí Ensemble Inegal - Gabriela Eibenová

(soprán), Lenka Torgersen (housle), 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 džus a drobné občer-
stvení. Výtěžkem z prodeje budou podpořeny charitativní projekty pro handicapovanou mlá-
dež organizované Českou maltézskou mládeží, z.s. a zaštiťované Českým velkopřevorstvím
Suverénního řádu maltézských  rytířů.  Přijďte  udělat  dobrý  skutek  a  zároveň si  vychutnat
skvělý punč a adventní atmosféru!
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Křesťanské vánoce – betlémy.

Zveme Vás k připojení  se  k již  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 umožnit i li-
dem, kteří běžně do kostela nepřichází, aby mohli vstoupit. 
Do  projektu  se  v loňském  roce  zapojilo  174  farností  a  sborů
z celé  České republiky,  které  během Adventu a Vánoc nabídly

víc než 2 000 programů včetně přehledu bohoslužeb a možností návštěv betlémů vystavených
v kostelech ve vánoční době.

Náš kostel bude zpřístupněn  ve čtvrtek 26. prosince 2019 a v neděli 29. prosince
2019, vždy od 14:00 do 16:00 hodin.

Prosíme tedy ty z Vás, kdo byste byli ochotni strávit v našem kostele alespoň 30 mi-
nut 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@se-
znam.cz , 731402597). 

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
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