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Konventuální kostel 

Panny Marie 

Pod řetězem  
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ČERVEN  L.P. 2017 

Bohoslužby.  

Mše svatá je slavena pravidelně v neděli v 10:00 hodin a v úterý  a o Prvním pátku 

v 17:30 hodin. 

Příleţitost ke svátosti smíření je vţdy 30 minut přede mší sv. nebo dle domluvy s 

knězem.  

V pondělí 5. června 2017 o Svatodušním pondělí bude mše sv. v 17:30. 

V úterý 6. června mše sv. nebude, jsme zváni na slavnost sv. Norberta, biskupa, 

k jeho hrobu v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, kde bude mše sv. v 18:00 

hodin (MHD: tramvaj 22 a 23, zastávka Pohořelec; tramvaj 22, 23 a 25, zastávka Malovanka; 

autobus 143 a 149, zastávka Malovanka). 

V pátek 9. června 2017 v 17:30 bude slouţena mše sv. spojená s nešporami, kterou za-

čne program letošní Noci kostelů v našem kostele. 

Slavnost Těla a Krve Páně v hlavním městě Praze. Podobně jako v minulých letech, 

zve srdečně pan kardinál Dominik Duka OP všechny všechen Boţí lid v městě Praze k oslavě 

slavnosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 15. června 2017 v 17:00 hod. bude pan kardinál slou-

ţit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnou mši svatou a po ní bude následovat 

tradiční eucharistické procesí.  

V neděli 18. června 2017 (11. neděla v mezidobí) v našem kostele mše sv. nebude, 

neboť se účastníme farní mše sv. v 9:30 ve farním kostele sv. Tomáše (Josefská ul.) a 

následného eucharistického průvodu Malou Stranou s jedním zastavením i v našem koste-

le. 

V pátek 23. června 2017 o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně bude v 17:30 mše sv. 

a po ní výstav a adorace Nejsv. Svátosti. 

Při bohosluţbách v neděli 25. června 2017 bude  Svatopetrská sbírka na bohoslov-

ce. V loňském roce bylo vybráno 647 403,- Kč a prostředky byly pouţity na stravné boho-

slovců (včetně stravy a ubytování při seminářích jáhnů), na úhradu nákladů za studenty praţ-

ské arcidiecéze v Teologickém konviktu v Olomouci, byl poskytnut příspěvek Nadaci Arci-

biskupského semináře v Praze a příspěvek bohoslovcům. 

V úterý 27. června 2017 budeme slavit slavnost Narození sv. Jana Křtitele, patro-

nátní svátek maltézského řádu; mši sv. v 16:00 hodin bude slouţit praţský arcibiskup Domi-

nik kardinál Duka. 

 

Den a hodina Slavení poznámka 

1. čtvrtek  sv. Justin, mučedníka památka 

2. pátek 17:30 sv. Marcelina a Petra  

3. sobota  sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků památka 
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4. neděle 10:00 SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Letnice) slavnost 

5. pondělí 17:30 sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka  

6. úterý  sv. Norberta, biskupa  

7. středa    

8. čtvrtek  JEŢÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE svátek 

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

10. sobota    

11. neděle 10:00 NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE slavnost 

12. pondělí    

13. úterý 17:30 sv. Antonína Paduánského, kněze a učitele církve památka 

14. středa    

15. čtvrtek  TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží Tělo) slavnost 

16. pátek    

17. sobota    

18. neděle  11. neděle v mezidobí  

19. pondělí  bl. Gerlanda d'Alemanna, rytíře SMOM památka 

20. úterý 17:30   

21. středa  sv. Aloise Gonzagy, řeholníka památka 

22. čtvrtek  sv. Pavlína Nolánského, biskupa  

23. pátek 17:30 NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŢÍŠOVA slavnost 

24. sobota  NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE slavnost 

25. neděle 10:00 12. neděle v mezidobí  

26. pondělí    

27. úterý 16:00 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve  

28. středa  sv. Ireneje, biskupa a mučedníka památka 

29. čtvrtek  SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ slavnost 

30. pátek  Svatých prvomučedníků římských  

„Te Deum Laudamus“ – koncert duchovní hudby.  

Suverénní  Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společ-

nost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 zve v pondělí 19. června 

2017 v 18:00 hod. do zahrady Maltézského paláce (v případě nepříznivého počasí v řádovém 

kostele Panny Marie Pod řetězem) v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně na sedmý koncert 

cyklu Varhanních nešpor Maltézských rytířů "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". Účinkují: 

Collegium instrumentale, řídí Pavel Tylšar. Vstup na koncert volný.  

Noc kostelů 

Noc kostelů bude konat v pátek 9. června 2017. Více na https://www.nockostelu.cz/ . 

Chcete-li se zapojit do sluţby během Noci kostelů v našem kostele, laskavě to sdělte 

rektorovi kostela fr. Filipovi M. Suchánovi. 

Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu 

je kaţdý rok jiný biblický verš, jehoţ součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 

10,17 z knihy Moudrosti: „Za dne jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami.“ 
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Výstava Josef kardinál Beran. Mezi svobodou a totalitou 

18. května byla otevřena výstava Josef kardinál Beran. Mezi svobodou a totalitou 

v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech. 

Výstava je uspořádána k 70. výročí jmenování Josefa kardinála Berana arcibiskupem 

praţským, které jsme si připomněli dne 8. 12. 2016 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

Připravilo ji Arcibiskupství praţské ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních reţimů.  

Výstava si klade za cíl představit širší veřejnosti jedinečnou osobnost arcibiskupa Josefa kar-

dinála Berana, který byl záhřebským kardinálem Franjo Šeperem označen za „druhého svaté-

ho Vojtěcha“. Statečný kardinál obstál ve dvou totalitách a řadí se k nejvýznamnějším osob-

nostem české katolické církve 20. století. Do dějin české i světové katolické církve se také 

zapsal svým vystoupením v Římě během II. vatikánského koncilu, kde dne 20. září 1965 vy-

stoupil s projevem O svobodě svědomí. Je jediným Čechem, kterému se dostalo mimořádné 

pocty být pohřben po boku papeţů v podzemí basiliky sv. Petra v Římě.  

V roce 1998 byl oficiálně zahájen proces jeho blahořečení, v jehoţ rámci byly shro-

máţděny poznatky, ke kterým po letech zkoumání na základě dochovaných dokumentů a 

osobních svědectví dospěla Historická komise pro blahořečení kardinála Josefa Berana a 

Ústav pro studium totalitních reţimů.  

Návštěvníci výstavy se budou moci seznámit s archiváliemi a předměty, které pan 

kardinál osobně uţíval nebo které souvisely s jeho úřadem, ať uţ jde o památky z dětství, z 

období jeho věznění v koncentračním táboře, pozdější komunistické internace nebo nuceného 

exilu. Řada předmětů ze soukromých a církevních sbírek a fotografií dosud nikde nebyla pub-

likována. Poslední skupinu exponátů tvoří předměty, které čeští věřící posílali do Říma jako 

projev úcty a vděčnosti svému duchovnímu pastýři.  

Expozice se nachází ve výstavních prostorách Plečnikova kostela Nejsvětějšího Srdce 

Páně na praţských Vinohradech. Je přístupná vţdy ve čtvrtek, pátek a v neděli od 14:00 do 

17:45, v sobotu pak od 9:00 do 14:00. Potrvá do 28. září 2017. 

Setkání vozíčkářů Velehrad 2017 

Maltézská pomoc, o. p. s, ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu 

Maltézských rytířů a pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pořádá 

tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě. Akce se uskuteční v úterý 4. července 

v rámci Dnů lidí dobré vůle v předvečer státního svátku Den slovanských věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje. Pro účastníky setkání je zajištěný pestrý program, který vyvrcholí Večerem lidí 

dobré vůle. Odpoledne proběhne přátelské setkání se zajímavými osobnostmi. 

 PROGRAM: 

 16:00 – poutní mše pro zdravotně postiţené v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. 

Cyrila a Metoděje 

 17:15 – na nádvoří před ZŠ přátelské setkání se zajímavými osobnostmi spojené 

s občerstvením 

 19:30 - Večer lidí dobré vůle, který v přímém přenosu vysílá Česká televize a Český 

rozhlas 1 Radioţurnál 

 21:00 - posezení pro účastníky setkání na nádvoří před ZŠ 
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 Veškerou asistenční sluţbu během celé akce zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s. 

V případě zájmu můţeme zajistit ubytování, stravování a také asistenci i na následující den – 

tj. úterý 5. července 2017, kdy se uskuteční tradiční Národní pouť na Velehradě. Pokud se 

chcete setkání zúčastnit, kontaktujte paní Jaroslavu Stoklasovou na adrese Maltézská pomoc, 

o. p. s., Wurmova 7, 779 00  Olomouc; E-mail: velehrad.setkani@gmail.com, Tel: +420/605 

946 306. 

Přihláška a další informace jsou také na webu 

http://www.maltezskapomoc.cz/olomouc/novinky/pozvanka-pro-ucastniky-setkani-vozickaru-

velehrad-2017.  

Srdečně Vás zve a na setkání se těší Ing. Jiří Juda, ředitel Maltézské pomoci, o. p. s. 

50 let přítomnosti Malých sester Ježíšových v České republice a na Slovensku. 

Při příleţitosti 50 let jejich přítomnosti v České republice a na Slovensku Malé sestry 

Jeţíšovy srdečně zvou na děkovnou mši svatou v kostele Panny Marie Sněţné na Jungmanno-

vě náměstí v Praze v sobotu 3. června 2017 v 11:00 hodin. Po mši sv. sestry připravily malý 

program s pohoštěním v prostorách františkánského kláštera. 

Celostátní setkání mládeže v Olomouci. 

Celostátní setkání mládeţe probíhá v duchu světových dní mládeţe a koná se v České 

republice přibliţně jednou za 5 let. 

Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí proţít několik dní ve spo-

lečenství mladých lidí. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolu-

pracovníky a výjimky na základě domluvy s Arci/Diecézním centrem pro mládeţ). 

Kdy a kde? V Olomouci od 15. do 20. srpna 2017. Hlavní pódium: Korunní pevnůst-

ka. Program bude velmi pestrý a bohatý, takţe si v něm můţe najít kaţdý něco zajímavého: 

např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní přednáše-

jící, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, 

sport, kreativní dílny… Dokonce se chystá program i pro rodiny v sobotu 19. srpna 2017. 

Motto: „Nebojte se!“ 

Novinky: Chystáme pouť na Svatý Kopeček a pak EXPO povolání a návštěvy olo-

mouckých klášterů. 

Pouť rodin: V rámci Celostátního setkání mládeţe zveme rodiče a rodiny s dětmi na 

Den s rodinami, který se koná v sobotu 19. srpna 2017. Dopoledne bude katecheze a mše 

sv. Odpoledne bude speciální program plný zamyšlení, kultury, umění, výstav. Zveme všech-

ny rodiny! 

Více na http://www.olomouc2017.signaly.cz. 

 

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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