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Konventuální kostel 

Panny Marie  

Pod řetězem  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee  

LISTOPAD L.P. 2015 

Svatá je myšlenka modlit se za mrtvé. 
sv. Řehoř z Nazianzu, biskup (Or. 7, in laudem Caesarii fratris, 23-24: PG 35, 786-787) 

 

Co je člověk, ţe na něho myslíš? Jaké nové tajemství mě tu obestírá? Jsem zároveň malý i 

velký, poníţený i vznešený, smrtelný i nesmrtelný, jsem pozemšťan i nebešťan. To první souvisí 

s tímto světem, to druhé s Bohem; to první s tělem, to druhé s duchem. Mám být spolu s Kristem 

pohřben a spolu s Kristem vstát z mrtvých, být Kristovým spoludědicem a stát se Boţím synem, 

ano, dokonce Bohem.  

Toto nám chce naznačit ono veliké tajemství, toto nám chce Bůh; neboť on pro nás vzal na 

sebe lidskou přirozenost a chudobu, aby padlého člověka napřímil, aby Boţímu obrazu vrátil nepo-

rušenost a člověka znovu obnovil. Máme všichni být jedno v Kristu, neboť on se dokonale stal ve 

všech nás vším, čím vůbec je; nemáme uţ se rozlišovat podle toho, jsme-li muţ nebo ţena, barbar 

nebo Skytha, otrok nebo svobodný – to jsou znaky těla – nýbrţ máme v sobě nést pouze znamení 

Boha, neboť od něho a pro něho jsme byli stvořeni, jen od něho máme mít svou podobu a tvar a jen 

podle něho máme být k poznání.  

Kéţ tedy jsme opravdu tím, v co pro velikou dobrotu štědrého Boha tolik doufáme. Vţdyť 

ţádá málo, ale dává přemnoho, nyní i v budoucím věku, všem, kdo jej upřímně milují. Kéţ tedy 

všechno snášíme a ve všem vytrváme, z lásky k němu a s nadějí v něho. Kéţ za všechno vzdáváme 

díky, za věci příznivé stejně jako za nepříznivé, za radostné i za smutné. Vţdyť právě to uvádí Pís-

mo velmi často jako zbraň spasení. Nuţe svěřme Bohu svoje duše i duše těch, kdo jako by byli při-

pravenější a společnou cestou všech lidí došli k přijetí v cíli před námi.  

Pane a Tvůrce všeho, a zvláště tohoto stvoření, Boţe, Otče a Vůdce svých lidí, ty, který roz-

hoduješ o jejich ţivotě a smrti, Správce a Dobrodinče našich duší. Ty, jenţ všechno činíš, a v pravý 

čas a ve své nezměrné moudrosti a prozřetelnosti všechno tvůrčím Slovem proměňuješ, přijmi teď, 

prosím, Cæsaria jako prvotinu našeho odchodu z tohoto světa.  

A náš ţivot spravuj tak dlouho, jak uznáš za vhodné, a potom v příhodný čas přijmi i nás. A 

aţ nás budeš přijímat, ať jsme bázní Boţí připraveni, nikoli postrašeni; ať před tebou neprcháme a 

nemusíme odtud být proti své vůli vytrţeni a vyrváni, jak tomu bývá u těch, kdo jsou oddáni světu 

nebo tělu. Ať naopak ochotně a radostně spěcháme do onoho blaţeného a věčného ţivota v Kristu 

Jeţíši, našem Pánu. Tomu buď sláva na věky věků, amen.  

Bohoslužby v listopadu 2015. 

Pravidelné bohosluţby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu  a o Prvním pátku 

měsíce (6. listopadu 2015) v 17:30 hodin. Příleţitost ke svátosti smíření je vţdy 30 minut přede mší 

sv. nebo dle domluvy.  

Nedělní mše sv. o 33. neděli v mezidobí 15. listopadu 2015 je slavena v latinském jazyce.  

V neděli 1. listopadu 2015 je slavnost Všech svatých; po mši sv., slavené v 10:00 hodin, 

bude u kříţe v nádvoří před kostelem pobožnost za zemřelé rytíře, dámy, kaplany a spolupracovní-

ky maltézského řádu. 

O Vzpomínce na všechny věrné zemřelé 2. listopadu 2015 v našem kostele mše sv. slave-

na nebude; spolu s členy Českého velkopřevorství maltézského řádu jsme pozvaní na Vyšehrad (viz 

níţe). 
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1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je moţné při návštěvě kteréhokoli kostela 

získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek 

(svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při 

návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.  

Od 1. do 8. listopadu je moţno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné 

odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen 

v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

Při mši sv. v neděli 8. listopadu 2015 (32. neděle v mezidobí) proběhne sbírka na charitní 

činnost v arcidiecézi. V roce 2014 bylo celkem vybráno 652 158,72 Kč. 

V neděli 15. listopadu 2015 (33. neděle v mezidobí) je Den Bible. Uţitečné náměty pro sla-

vení Dne Bible, český překlad závěrečného poselství 9. plenárního shromáţdění Katolické biblické 

federace a další informace o aktivitách se nacházejí na internetových stránkách 

http://www.biblickedilo.cz. 

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 je svátek Všech svatých maltézského řádu, mše sv. bude 

slouţena v 17:30 hodin. 

O slavnosti Jeţíše Krista Krále v neděli 22. listopadu 2015 po mši sv. se bude konat výstav 

Nejsvětější Svátosti a poboţnost. 

1. nedělí adventní 29. listopadu 2015 začíná doba adventní; na začátku mše sv. budou po-

žehnány adventní věnce – nezapomeňte si je přinést. 

 

Den a hodina Slavení poznámka 

1. neděle 10:00 VŠECH SVATÝCH SLAVNOST 

2. pondělí  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  

3. úterý  sv. Martina de Porres, řeholníka  

4. středa 17:30 sv. Karla Boromejského, biskupa památka 

5. čtvrtek    

6. pátek 17:30 První pátek měsíce  

7. sobota    

8. neděle 10:00 32. neděle v mezidobí  

9. pondělí  POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY SVÁTEK 

10. úterý  sv. Lva Velikého, papeţe a učitele církve památka 

11. středa 17:30 sv. Martina, biskupa památka 

12. čtvrtek  sv. Josafata, biskupa a mučedníka památka 

13. pátek  sv. Aneţky České, panny památka 

14. sobota    

15. neděle 10:00 33. neděle v mezidobí (Den Bible)  

16. pondělí  sv. Markéty Skotské; sv. Gertrudy, panny  

17. úterý  sv. Alţběty Uherské, řeholnice památka 

18. středa 17:30 Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla  

19. čtvrtek 17:30 VŠECH SVATÝCH MALTÉZSKÉHO ŘÁDU SVÁTEK 

20. pátek    

21. sobota  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě památka 

22. neděle 10:00 JEŢÍŠE KRISTA KRÁLE SLAVNOST 

23. pondělí  sv. Klementa I., papeţe a mučedníka;  

sv. Kolumbána , opata 

 

24. úterý  sv. Ondřeje Ding-Lạca, kněze, a druhů, mučedníků památka 

25. středa 17:30 sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice  

26. čtvrtek    

27. pátek    

28. sobota    
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29. neděle 10:00 1. neděle adventní  

30. pondělí  SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA  SVÁTEK 

Památka zesnulých na Vyšehradě. 

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra 

a Pavla na Vyšehradě zve na slavnostní boho-

sluţbu věnovanou památce zesnulých 

v pondělí 2. listopadu 2015 v 18.00 hodin 

v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla a na Vy-

šehradském hřbitově před Slavínem. 

Mši svatou v bazilice za naše zemřelé 

bude s poutníky a kapitulou slavit praţský 

arcibiskup kardinál Dominik DUKA a společ-

nou modlitbu na hřbitově povede děkan kapi-

tuly Mons. Tomáš HOLUB. 

Schola 

Zpěv a hudba k slavení bohosluţby neodmyslitelně patří. Všeobecné pokyny k římskému 

misálu říkají (čl. 103): Mezi věřícími vykonává své liturgické poslání schola neboli sbor zpěváků. 

Pečují o správné provedení různých druhů zpěvu těch textů, které jim přísluší, a podporují činnou 

účast věřících na společném zpěvu. To, co je řečeno o sboru zpěváků, platí přiměřeně i pro hudeb-

níky, zvláště pro varhaníka. 

Máte-li zájem mít účast na sluţbě takovéhoto „sboru zpěváků“, dejte laskavě vědět buď fr. 

Filipovi, rektorovi kostela (pmariapodretezem@seznam.cz), nebo dr. Jaroslavu ELIÁŠOVI (el-

ja@post.cz) nebo dr. Jiřímu KUBOVI (Kub@sdh.cz) . Bude-li dostatek zájemců, s Boţí pomocí bude 

moţné zaloţit „sbor zpěváků“. Ať dobrý Bůh všem ochotným hojně poţehná! 

Rekolekce s P. Józefem Augustynem. 

Téma: „Ustavičná modlitba a vnitřní boj podle učení Otců pouště“ (Evagrius Ponticus, Jan 

Kassián) 

Motto: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte“ (Mk 6,31) 

 

Jiţ tradiční rekolekce s P. Józefem AUGUSTYNEM pořádá Pastorační středisko od 13. do 14. 

listopadu 2015 (Kolejní 4, Praha 6).  

Kromě přednášek se nabízí moţnost osobní modlitby před Nejsvětější svátostí nebo vyuţití 

nabídky svátosti smíření či duchovního rozhovoru s knězem. Program bude zahájen v pátek od 

18:00 registrací a v 18:30 slavením eucharistie. Překlad do češtiny je zajištěn.  

Vzhledem k omezené kapacitě sálu, je potřebné přihlásit se. Po zaslání přihlášky organizáto-

ři pošlou podrobnější informace (a případnou sloţenku) k uhrazení nákladů na rekolekce 180 Kč (+ 

35 Kč v případě objednání bagety k sobotnímu obědu).  

Zájemci o rekolekční setkání se přihlašují písemně nejpozději do 9. listopadu prostřednic-

tvím webového formuláře na http://www.apha.cz/ustavicna-modlitba-a-vnitrni-boj nebo na adrese 

Pastoračního střediska (Thákurova 3, 160 00 Praha 6). 

„Cantate Domino canticum novum“ – koncert duchovní hudby.  

Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro 

duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 zvou na 9. koncert duchovní hudby v 

řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně v úterý 10. 

listopadu 2015 v 17:00 hodin.  

Účinkují: Bronislava SMRŢOVÁ-TOMANOVÁ – soprán a Eva BUBLOVÁ – varhany. Vstup na 

koncert je volný. 
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Rok milosrdenství  
Mgr. Ing. Michal NĚMEČEK, biskupský vikář pro pastoraci ( ACAP 10/2015), upraveno. 

 

Bulou MISERICORDIÆ VULTUS vyhlásil papeţ František od 8. prosince 2015 do slavnosti 

Krista Krále 20. listopadu 2016 „mimořádné jubileum Milosrdenství“, tedy jubilejní Rok milosr-

denství.  

V naší praţské arcidiecézi chceme k tomuto jubilejnímu roku přispět na několika rovinách:  

 Na třetí adventní neděli bude otevřena jubilejní brána v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-

těcha.  

 Na Svátek sv. Rodiny bude otevřena jubilejní brána v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v 

Praze na Vinohradech, který je stanoven jako zvláštní kostel k tomuto jubileu. Zde se 

také od ledna začnou vţdy v pátek konat modlitby k tomuto jubileu. Bude zde mše svatá v 8 

a v 18 hod. Po večerní mši svaté následuje eucharistická adorace s příleţitostí ke sv. smíře-

ní.  

Jako další jubilejní chrámy jsou určeny (v těchto místech bude otevřena jubilejní brána na 

svátek Svaté rodiny):  

 kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Praţské Jezulátko),  

 kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi,  

 kostel sv. Matouše v Hrádku u Vlašimi  

 a klášterní kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném.  

V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře bude jubilejní brána otevřena v den 

slavnosti Korunovace 29. 5. 2016.  

Klášterní kostel Panny Marie (Zvěstování Páně) a sv. Benigny (Svatá Dobrotivá) v Zaječově 

bude vyhlášen poutním kostelem v Roce milosrdenství na období prázdnin příštího roku.  

Na výzvu Svatého otce chceme podtrhnout akci 24 hodin pro Pána a rozšířit ji na více míst v 

diecézi (připadá na 4. – 5. března). Připravíme setkání nemocných (18. června 2016) a kající boho-

sluţby pro některé zvláštní skupiny lidí (rozvedení). Velký důraz je kladen na svátost smíření s tím, 

„ţe být zpovědníky znamená podílet se na samotném Jeţíšově poslání a být konkrétním znamením 

kontinuity boţské lásky, která odpouští a zachraňuje.“ Proto vyzýváme, aby byla vytvořena moţ-

nost svátosti smíření především tam, kde lidé obvykle tuto moţnost nemají (venkovské kostely) 

nebo tam, kde kněţí z nějakého důvodu jiţ nezpovídají. V takových místech bude třeba lidem po-

moci, aby našli odvahu svátost smíření přijmout, i kdyţ jiţ delší dobu u zpovědi nebyli.  

Papeţ klade důraz na to, aby „křesťanský lid během Jubilea přemýšlel o skutcích tělesného a 

duchovního milosrdenství.“ Proto je na místě uvaţovat o aktuální pomoci uprchlíkům resp. oţivení 

farních charit. Papeţem vyhlášený rok tak přesně souzní s cílem diecézního pastoračního plánu, 

který si na letošní rok předsevzal pastorační důraz: „Odpovědnost křesťanů za církev a za svět; ote-

vřenost vůči těm, kteří neţijí v plné vazbě na místní církev.“  

Připravuje se na léto společná celonárodní pouť do Krakova v reţii pracovníků rádia Pro-

glas.  

Doporučujeme jako přípravu k tomuto jubilejnímu roku vrátit se k textu encykliky Jana Pav-

la II. Dives in misericordia (ke staţení např. zde: http://www.bihk.cz/ke-stazeni/duchovni-sluzba-

pro-ruzne-skupiny). Zahájení 8. prosince 2015 je také odkazem na padesáté výročí ukončení II. va-

tikánského koncilu, kdy otcové koncilu pocítili poţadavek Ducha Svatého „mluvit k lidem svojí 

doby o Bohu srozumitelněji. Byly zbořeny hradby, které bohuţel příliš dlouhou dobu uzavíraly cír-

kev v privilegované pevnosti, a nadešel čas zvěstovat evangelium nově…“ Chápeme tedy rok milo-

srdenství jako výzvu vrátit se k dokumentům koncilu a tam, kde se tak jiţ nestalo, připomenout ale-

spoň základní koncilní výzvy a učení.  
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Boromejská lékárna e-shop. 

Boromejská lékárna je součástí Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského 

v Praze, jejímţ posláním je sluţba člověku, spočívající v navracení zdraví a zlepšování kvality ţivo-

ta nemocných prostředky současné medicíny na principech křesťanské etiky a vytváření příznivé 

atmosféry prostřednictvím vzájemných přátelských vztahů mezi odbornými týmy nemocnice, paci-

enty a jejich blízkými. 

Součástí nemocnice je i lékárna. V lékárně je veden široký sortiment léků i zdravotnického 

materiálu; sortiment, který není na skladě (parafarmaka, kosmetiku, rehabilitační pomůcky a potra-

vinové doplňky), je moţné objednat. Pracovníci lékárny při výdeji nebo při rozhovoru v soukromí 

rádi poskytnou konzultaci v otázkách uţívání a uchování léků, samoléčení a podobně, po dohodě 

bezplatně změří krevní tlak. Zvláštní péči věnují pacientům se stomiemi. V lékárně je moţné platit 

kartou. Vyzvednutí léků či nákup dalšího zboţí je podporou nemocnice. 

Od 1. října 2015 byl zprovozněn e-shop lékárny na www.boromejska-lekarna.cz. Za jed-

notlivé nákupy v e-shopu za kaţdých zaplacených 20,- Kč získáte 1 bod: 200 bodů můţete směnit 

za věrnostní kupon v hodnotě 100 Kč a pak věrnostní kupony můţete vyuţít při nákupu v e-shopu i 

u pokladny v kamenné lékárně v nemocnici (Vlašská ul. 36, Praha 1 – Malá Strana, MHD: bus 192 

zastávka Nemocnice Pod Petřínem). Zboţí objednané v e-shopu je moţné vyzvednout si osobně 

nebo si jej nechat doručit balíkem České pošty či zásilkovou sluţbou DPD. 

Zajímavá četba. 

Nakladatelství Paulínky: 

http://www.paulinky.cz/  

 

Evangelium na kaţdý den 2016 (Broţ., 479 str., doporučená cena 99,- Kč) 

 

Kníţka kapesního formátu  chce být kaţdodenním průvodcem pro ty, kdo touţí číst a rozjí-

mat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým 

komentářem. Autorem komentářů na rok 2016 je Silvano Fausti. Evangelium dne je uvedeno v pl-

ném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti svátku či památce 

daného dne. 

 

Jacques PHILIPPE: Dotknout se Boha (Broţ., 224 str., doporučená cena 198,- Kč) 

 

Kaţdý, kdo ţízní po modlitbě a začne s ní, potřebuje určité záchytné body, aby v započaté 

cestě vytrval a jeho modlitba byla plodná. 

 

Karmelitánské nakladatelství: 

http://www.ikarmel.cz/ 

 

Paolino Beltrame QUATTROCCHI: V úţasu z nejvyššího (broţ., 160 s., běţná cena 219,-  Kč) 

 

Svěţí duchovní ţivotopis Rafaela Arnáize Baróna (1911–1938), trapisty z kláštera San Isi-

dro ve Španělsku. Zemřel v pověsti svatosti ve věku sedmadvaceti let. Jako patrona mládeţe jej 

blahořečil ještě Jan Pavel II., roku 2009 byl svatořečen. 

Ţivot Rafaela byl plný zvratů a překvapení, ale je v něm čitelná zlatá nit Boţí milosti. Rafael 

pocházel z dobře situované rodiny, byl inteligentní a všestranně nadaný, oplýval humorem a chutí 

do ţivota, rád se bavil s přáteli a sportoval. Studoval v Madridu architekturu, ale zajímala ho i hud-

ba, poezie a malování.  

Jeho povolání do kontemplativního řádu ovlivnil strýc, k němuţ jezdíval na prázdniny. Pře-

četl si u něj knihu „Z bitevního pole do Trappy“, přerušil studium a poţádal o přijetí k trapistům 
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neboli cisterciákům přísné observance (OCSO). V klášteře se cítil velice šťastný, objevoval krásu 

mnišského povolání, ale záhy se u něj projevila váţná nemoc, takţe se musel vrátit domů. Celkem 

čtyřikrát musel kvůli nemoci z kláštera odjet, ale vţdycky se zase vrátil. Krátce před smrtí směl 

obléci hábit mnicha s věčnými sliby, ale tehdy uţ dozrál k ţivotu v plnosti před Boţí tváří. 

 

Krystal OP: 

http://www.krystal.op.cz/ 

 

Jean CORBON: Liturgie pramene (broţ., 220 str., běţná cena 240,- Kč) 

 

Kněz řecké melchitské církve v Bejrútu, otec Jean CORBON (1924–2001), dominikánský ter-

ciář, byl jednou z nejkompetentnějších a nejzajímavějších postav Blízkého východu. Byl členem 

Mezinárodní teologické komise, uznávaným odborníkem na ekumenické otázky a významným teo-

logickým autorem. Mimo jiné spolupracoval na přípravě Katechismu katolické církve (především 

na části o modlitbě a komentáři k Otčenáši). 

 

… Na roubení studny nás očekává On a přes naše vytáčky i agresivitu vede rozhovor aţ k 

nevyhnutelné otázce chrámu, místu setkání Boha a člověka, vody a ţízně. „Ani na této hoře, ani v 

Jeruzalémě“ – kde je tedy místo nové liturgie, toto místo nevyčerpatelnosti, kde ţivot nalézá svůj 

pramen?... 

… Kdyţ je liturgie oddělena od svého pramene, staví se, jako by byla sama v sobě vším, bez 

předcházejícího následného pouta se ţivotem. Tváří v tvář takové cizosti liturgie se k ní jedni obra-

cejí zády, aby se vrátili k ţivotu, svému ţivotu; jiní naopak tvrdohlavě překračují práh něčeho cizí-

ho, aby se jejich ţivot na chvíli vytratil nebo aby svou ţivotní zkušenost okořenili. Pro první nemá 

liturgie ţádný význam, protoţe chtějí zůstat v realitě svého ţivota – ovšem jakého ţivota? Pro druhé 

by jejich ţivot teoreticky měl svůj smysl najít v liturgii – ovšem v jaké liturgii? Propast zůstává a 

vzdálenost není překonána. 

„Kdybychom znali Boţí dar“… Jednota liturgie a ţivota je nám nabídnuta, ale je třeba ji ob-

jevit a ţít. Pokud je tato jednota ignorována nebo odmítnuta, je to proto, ţe nebylo dosaţeno jejího 

pramene, coţ mívá mnoho důvodů, které se ne všechny týkají přímo kvality slavení bohosluţeb. 

Jedením z takových důvodů by mohl být zmatek plynoucí z nedostatečného rozlišování mezi 

liturgií a liturgickým slavením. Toto zaměňování je společné praktikujícím i těm, kdo praktikovat 

přestali. Je dokonce sdíleno horlivými organizátory liturgické obnovy: všechny své síly soustředí na 

formy, jejich výrazy, ţivot společenství, texty a gesta, zpěv a ţivou účast všech – a je to tak třeba. 

Ale někdy zapomínají na to, co je slaveno, jako by se to rozumělo samo sebou. Pak následuje pře-

kvapení nad tím, ţe navzdory tolika úsilí liturgie na ţivot vliv nemá. Ano, obnovili jsme řečiště – 

ale pramen? 

Zdá se, ţe vize počátku obnovy se u jedněch i u druhých omezuje na liturgické jevy. Proč 

ale ne nejprve na skrytou realitu? Liturgické tajemství? Je moţné, ţe tuto otázku zatěţuje určitá 

sakramentální teologie, která je legitimním dědictvím dlouhých staletí reflexe. Dlouhou dobu, 

zejména pak od 16. století, jsme na Západě pojednávali o svátostech v termínech účinnosti. Jedná se 

o teologický výdobytek, jehoţ by nebylo dobré se vzdávat. Dnes se však stáváme citlivější na po-

jem znamení. Moderní liturgické hnutí mu vděčí za své nejlepší pastorační a duchovní přínosy. Ale 

chceme-li se omezit jen na tuto kategorii, nevratně nás to uzavírá v kruhu fenomenologie slavení. 

 
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 

 


