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Konventuální kostel 

PANNY MARIE POD ŘETĚZEM  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee  

ADVENT A VÁNOCE  L.P. 2017 

Bohoslužby.  

Mše svatá je slavena pravidelně v neděli v 10:00 hodin a v úterý (spojena se 

slavením nešpor) a o Prvním pátku (1. prosince 2017) v 17:30 hodin. Mše sv. o 3. ne-

děli v měsíci (tj. 17. prosince 2017 – 3. neděle adventní) 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 2017 

1. pátek 17:30 sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka  

2. sobota  Panny Marie, příčiny naší radosti památka 

3. neděle 10:00 1. neděle adventní  

4. pondělí  sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve  

5. úterý 17:30  S nešporami 

6. středa  sv. Mikuláše, biskupa  

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

8. pátek 17:30 
PANNY MARIE,  

POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 
slavnost 

9. sobota    

10. neděle 10:00 2. neděle adventní  

11. pondělí  sv. Damana I., papeže  

12. úterý 17:30  S nešporami 

13. středa  sv. Lucie, panny a mučednice památka 

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

15. pátek    

16. sobota    

17. neděle 10:00 3. neděle adventní Latine 

18. pondělí    

19. úterý 17:30  S nešporami 

20. středa    

21. čtvrtek  sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve  

22. pátek    

23. sobota  sv. Jana Kętského, kněze  

24. neděle 
10:00 4. neděle adventní  

22:00 Vigilie Narození Páně 
slavnost 

25. pondělí 10:00 NAROZENÍ PÁNĚ 
26. úterý 10:00 SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA svátek 

27. středa  SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY svátek 

28. čtvrtek  SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ svátek 
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29. pátek  sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka  

30. sobota    

31. neděle 10:00 Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa svátek 

LEDEN 2018 
1. pondělí 10:00 MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, OKTÁV NAROZENÍ PÁNĚ slavnost 

2. úterý 17:30 
sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a 
učitelů církve 

památka 

3. středa  Nejsvětějšího Jména Ježíš  

4. čtvrtek    

5. pátek 17:30 Vigilie Zjevení Páně 
slavnost 

6. sobota  ZJEVENÍ PÁNĚ 
7. neděle 10:00 KŘTU PÁNĚ svátek 

 

Na začátku mše sv. sv. o 1. neděli adventní 3. prosince 2017 budou požehnány 

adventní věnce. Při této mši sv. proběhne tzv. Mikulášská sbírka na bohoslovce – loni 

bylo celkem vybráno 702 998,- Kč a částka byla použita v souladu se statutem příslušné-

ho fondu. 

V pátek 8. prosince 2017 o slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny pr-

votního hříchu, bude sloužena mše sv. v 17:30 hodin. 

Slavnost Narození Páně bude v našem kostela slavena „půlnoční“ mší sv. 

v neděli 24. prosince 2017 ve 22:00 a pak mší sv. na Hod Boží vánoční v pondělí 25. pro-

since 2017 v 10:00 hodin. Tato slavnost je zasvěceným svátkem, tj. dnem s povinnou účastí 

na mši sv. 

V úterý 26. prosince 2017 o svátku sv. Štěpána Prvomučedníka a jáhna, bude 

mše sv. v 10:00.  

V úterý 26. prosince 2017 a v sobotu 30. prosince 2017 od 14:00 do 16:00 

bude kostel otevřen pro ty, kdo chtějí navštívit betlém.  

Prosíme ochotné věřící, zda by v tyto dny laskavě mohli vypomoci 

s hlídáním kostela, s odpovídáním na dotazy a podobně; více informací u rektora 

kostela a v sakristii. 

V neděli 31. prosince 2017 je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – mše 

sv. bude v obvyklý nedělní čas, tj. v 10:00, při ní bude i poděkování Pánu Bohu za všech-

na dobrodiní uplynulého občanského roku. 

V pondělí 1. ledna 2018 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.  

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) v našem kostele budeme slavit mší sv. o vigilii 

této slavnosti v pátek 5. ledna 2017 v 17:30; při mši sv. bude požehnána voda, kadidlo a 

křída. 

Vánoční doba bude ukončena v neděli 7. ledna 2018 slavením svátku Křtu Páně; 

mše sv. bude v 10:00 hodin. 

Koncerty Svatováclavských slavností. 

Společnost pro duchovní hudbu a Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Je-

ruzaléma, Rhodu a Malty za finanční podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hl. města 
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Prahy a Městské části Praha 1 v rámci Mezinárodního festivalu duchovního umění SVA-

TOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI pořádá v den výročí úmrtí Václava Havla v řádovém kostele 

Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně 18. prosince v 18:00 

hodin  přednášku ekonoma Tomáše SEDLÁČKA "Job a převaha diktátu superega" 

doplněnou varhanními částmi z díla Petra EBENA Job. Na varhany hraje Linda SÍTKO-

VÁ. Vstup je volný. Další program Svatováclavských slavností je k dispozici na 

http://svs.sdh.cz/. 

Koncert duchovní hudby "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". 

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverén-

ní  Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchov-

ní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie pod 

řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně dvanáctý  koncert cyklu duchovní 

hudby v pondělí 11. prosince 2017 v 17:00  hodin. Na programu jsou díla:  A. DVOŘÁ-

KA, E. GRIEGA a F. LISZTA. Účinkuje Jakub KOŚ – tenor, Přemysl KŠICA – varhany. Vstup 

na koncert je volný. 

Maltézský punč. 

Zveme všechny k ochutnání maltézského punče v bráně 

nádvoří před kostelem vždy v pátek (1., 8. a 15. prosince) od 

17:00 do 21:00 a v sobotu (2., 9. a 16. prosince) a v neděli (3. a 

10. prosince) od 11:00 do 21:00 a na koncerty v rámci letošní-

ho Maltézského punče (přesný program bude vždy včas upřes-

něn vyvěšením na vývěsku a na Facebooku):  

Sobota 9. prosince 2017 v 15:30 hodin: Radek MATOUŠEK 

– trubka, Anna MATOUŠKOVÁ – příčná flétna, Marie POCHOPOVÁ – 

varhany. 

Neděle 17. prosince 2017 v 15:00 hodin: Martin Maxmilian KAISER – varhany, Jan 

VERNER – trubka. 

Tipy na vánoční dárky. 

Z vydavatelství Paulínky www.paulinky.cz 

 

ZOFIA KOSSAKOVÁ: Úmluva, Příběh o Abrahámovi, Paulínky, Praha 2017. 

Historický román s biblickou tematikou, který zachycuje Abraháma jako hlavní 

postavu. Abrahám je zde popsán jako člověk z masa a kostí se všemi pochybnostmi 

a starostmi. Román byl napsán pod dojmem válečných zážitků z vězení a koncentračního 

tábora a měl být pomocí pro ty, kdo jsou pronásledováni.  

ERMES RONCHI: Klíčové otázky evangelia, Meditace pronesené při duchovních 

cvičeních pro papeže Františka a římskou kurii, Paulínky, Praha 2017. 
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"Ježíšova slova, o nichž jsme rozjímali, nám ukázala cestu, která vede k přilnutí 

k Bohu, abychom mu pomáhali vtělovat se do tohoto světa, do našich ulic a náměstí..." 

(Papež František na závěr exercicií). 

 

Z vydavatelství Refugium – Velehrad www.refugium.cz/ 

 

Novéna s Pannou Marií – Příčinou naší radosti, edice Hlas Velehradu 58, Refu-

gium, Olomouc 2017. 

Přijetí Marie, Matky Boží, vždy svědčí o hlubším přístupu k životu. Vybrané texty 

z „dílny“ teologů (sv. Jan Pavel II., sv. Petr KANISIUS, Hugo RAHNER, René LAURENTIN aj.) 

dávají výživnou duchovní stravu po celých devět dní modliteb této novény. 

 

Z Karmelitánského nakladatelství www.ikarmel.cz 

 

MILADA JIŘINA BURGEROVÁ: Modlitba s Terezií od Ježíše, Karmelitánské naklada-

telství, Kostelní Vydří 2017 

Jednoho dne mě chtěl Pán potěšit, a tak mi s velkou láskou řekl, abych se netrápila, 

neboť v tomto životě nemůžeme být stále v tomtéž rozpoložení; že jednou budu horlivá, a 

jindy vyprahlá; jednou zneklidněná, a jindy v klidu i v pokušeních, abych mu však důvěřova-

la a nebála se.  (Ž 40,18) 

Z úvodu autorky: Svatá Terezie měla mimořádný dar ukazovat na krásu vnitřního 

života, přivádět druhé lidi k Bohu a k modlitbě a uvádět do tajemství života s ním. Své 

nadšení a fascinaci Bohem přenášela i na druhé. Záměrem této knihy je představit smysl 

a význam modlitby, modlitební a duchovní rozvoj a každodenní život s Pánem podle 

učení svaté Terezie – to vše z praktického hlediska, které by čtenáři pomohlo v jeho 

modlitební praxi a posílilo jeho duchovní život.  

 

FRANCO DI MARE: Lovil smrt, našel život, Nový začátek vyhořelého reportéra v 

Sarajevu, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2017 

Do obleženého Sarajeva je roku 1992 vyslán jako válečný zpravodaj Marco de Lu-

ca, aby zprostředkoval dramatický konflikt divákům italské televize. Jednou natáčí 

v místním pobořeném sirotčinci. Bombardování přežilo i malé tmavovlasé děvčátko, kte-

ré se k němu instinktivně přimkne. Napadne ho bláznivá myšlenka, že by mohl sirotka 

adoptovat… 

Román známého televizního reportéra se v Itálii setkal s velkým čtenářským 

ohlasem, dočkal se několika vydání i filmového zpracování (L’angelo di Sarajevo). 

 

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 

 


