
Kostel  Panny Marie  „Pod řetězem konec  mosta“  v  souladu  s  Usnesením
Vlády ČR z 30. listopadu 2020  bude do 12. prosince 2020 nebo až do odvolání
otevřen  pro  individuální  duchovní  službu (osobní  modlitba,  svátost  smíření,
individuální podávání sv. přijímání, duchovní rozhovor a podobně): 

v neděli od 9:00 do 9:50 a od 11:00 do 11:30, 
v úterý od 16:00 do 17:30. 

Uvedené časy jsou orientační a mohou se měnit dle aktuální situace.

Mše sv. bude sloužena  v neděli  v  10:00 hodin a v  úterý v  17:30 hodin ,
přičemž platí, že mše sv. v kostele se smí účastnit pouze takový počet účastníků,
který   odpovídá  obsazenosti  nejvýše  30  %  míst  k  sezení,     přičemž  účastníci,  
s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad: 

 po většinu času sedí na určených sedadlech, 
 dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi

účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, 
 před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, 
 nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje 
 a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

Proto naléhavě prosíme, aby všichni vstupující do prostoru kostela:
 si při vstupu desinfikovali ruce, 
 při vstupu do kostela a po celou dobu pobytu v kostele  měli ústa a nos

dostatečně  zakryté  respirátorem  nebo  rouškou,  aby  nedocházelo  šíření
kapének, 

 dodrželi bezpečné rozestupy (cca 2 metry),
 respektovali organizační a jiné pokyny a rozhodnutí rektora kostela.

Ale  zejména  je  třeba  se  modlit,  vzývat  Boží  pomoc  a  odevzdávat  se  mocné
přímluvě Panny Marie a našich zemských patronů.

Pokud  někdo  nemá  možnost  se  bohoslužby  zúčastnit  z  důvodu  omezení,
vyhlášených orgány veřejné správy nebo nemoci, jistě může slavit bohoslužbu jiným
způsobem, např. sledováním nějakého přenosu (  https://www.mseonline.cz/ , Rádio
Proglas  nebo  TV  Noe),  rozjímáním  a  modlitbou  mešních  textů  daného  dne  (
http://m.liturgie.cz/misal/ ) nebo jinou vhodnou modlitbou. 

http://m.liturgie.cz/misal/
https://www.mseonline.cz/


Prosinec (December) 2020

Den Slavení poznámka
1. úterý sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
2. středa Panny Marie, Příčiny naší radosti památka

3. čtvrtek sv. Františka Xaverského, kněze památka

4. pátek sv. Jana Damašského
5. sobota

6. neděle 2. neděle adventní
7. pondělí sv. Ambrože, biskupa a učitele církve památka

8. úterý PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU slavnost

9. středa

10. čtvrtek

11. pátek sv. Damana I., papeže
12. sobota

13. neděle 3. neděle adventní
14. pondělí sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve památka

15. úterý

16. středa

17. čtvrtek

18. pátek

19. sobota

20. neděle 4. neděle adventní
21. pondělí sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
22. úterý

23. středa sv. Jana Kętského, kněze
24. čtvrtek

25. pátek NAROZENÍ PÁNĚ slavnost

26. sobota SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA svátek

27. neděle SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA svátek

28. pondělí SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ svátek

29. úterý sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
30. středa

31. čtvrtek sv. Silvestra I., papeže

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

http://www.maltezskyrad.cz


