Červen 2020
Den a hodina
Slavení
1. pondělí 17:30 Panny Marie Matky církve
2. úterý 17:30 sv. Marcelina a Petra, mučedníků

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.

středa

sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
čtvrtek
JEŽÍŠE KRISTA, VĚČNÉHO A NEJVYŠŠÍHO KNĚZE
pátek 17:30 sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
sobota
sv. Norberta, biskupa
neděle 10:00
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

poznámka
památka
památka
svátek
První pátek
slavnost

pondělí
úterý

17:30 sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve

středa
čtvrtek

TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží Tělo)

slavnost

pátek
sobota

sv. Antonína, kněze a učitele církve
11. neděle v mezidobí
sv. Víta, mučedníka

neděle
pondělí
úterý

památka

17:30

středa
čtvrtek
pátek

17:30

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
sobota
Neposkvrněného Srdce Panny Marie
neděle 10:00
12. neděle v mezidobí
pondělí
sv. Pavlína Nolánského, biskupa
úterý

17:30

středa

18:00

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

slavnost
památka
Latine

slavnost

čtvrtek
pátek

17:30

sobota

sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa
neděle 10:00
13. neděle v mezidobí
pondělí
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
úterý 17:30
Svatých prvomučedníků římských

slavnost

Individuální duchovní služba (svátost smíření, duchovní rozhovor, modlitba a podobně)
30 minut přede mší sv. nebo dle domluvy s rektorem kostela.
SUVERÉNNÍ ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
FRÀ 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
http://www.maltezskyrad.cz

Návštěvní řád kostela Panny Marie Pod řetězem
Kostel je především místem modlitby, pak také vzácným odkazem našich předků a
jedinečnou kulturní památkou. Všichni návštěvníci kostela jsou srdečně vítání, prosíme
však, aby svým chováním respektovali jeho posvátný charakter a zvláštní určení tohoto
místa.
Prosíme, abyste během Vaší návštěvy našeho kostela zachovali pokyny zodpovědných
osob (kněze a členů maltézského řádu či jimi pověřených osob) a ustanovení tohoto návštěvního
řádu.
Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve
zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro období postupného uvolňování
omezení, které se týká veřejných bohoslužeb:
Kostel mimo bohoslužeb zůstává otevřen pro osobní modlitbu a individuální



duchovní péči dle aktuálního rozpisu na vývěsce v bráně kostela a na vývěsce v kostele.
V kostele dodržujte minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s



výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob).


Před vstupem do kostela si povinně vydesinfikujte ruce.



Všichni návštěvníci kostela i účastníci bohoslužeb mají rouškou zakrytý nos a ústa

vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
Pohybujte se pouze ve vyhrazených prostorách kostela, jinam nevstupujte.



Do kostela laskavě a ohleduplně nevstupujte:


jste-li nemocní, necítíte-li se dobře a zdravě;



jste-li pod vlivem alkoholu či návykových a psychotropních látek;



jste-li v nedostatečném, znečištěném či zapáchajícím oděvu;



nehodláte-li respektovat základní hygienická a společenská pravidla;



máte-li s sebou zvíře, např. psa (netýká se slepeckých či asistenčních psů).

V prostoru kostela prosíme, abyste:


nekouřili a nevnášeli a nekonzumovali jakékoliv jídla a nápoje;



nepoškozovali mobiliář kostela či samotný kostel;



nenarušovali posvátné ticho kostela hlasitým hovorem, zpěvem, hrou na hudební
nástroje, hlasitým vyzváněním telefonu a podobně;



nefotografovali osoby v kostele a účastníky bohoslužeb a nefotografovali interiér kostela;



bez výslovného souhlasu správce kostela (kněze) nepořizovali obrazový či zvukový
záznam;



nerušili ostatní návštěvníky kostela žebráním, hlučným, agresivním či jinak nevhodným
chováním;



nekonali prohlídky kostela během bohoslužeb;



neprodávali jakékoliv zboží, nerozdávali reklamní předměty nebo tiskoviny a nekonali
jakoukoli propagaci.

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost a pochopení!

