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Konventuální kostel 

Panny Marie  

Pod řetězem  

 
oobbččaassnnííkk,,  iinnffoorrmmaaccee  

BŘEZEN L.P. 2016 

Buď, kříži, zdráv, všech naděje! 

sv. Venantius Fortunatus, biskup v Poitiers, 6. století.

 

Hle, s králem průvod korouhví,  

kříž vpředu tajemně se skví,  

vždyť na něm v mukách s tělem pněl,  

našeho těla Stvořitel. 

 

Kaleným kopím hluboce  

zasažen ranou do srdce,  

svou krev i s vodou vycedil,  

aby z nás všechny viny smyl. 

 

Zářivý strome vznešený,  

purpurem krále oděný,  

jen tvůj kmen směl se hodným stát  

svatých se údů dotýkat. 

 

Hle, cena světa výkupná  

tíží ti sladce ramena.  

Když svaté tělo zvážil jsi,  

zbavuješ peklo kořisti. 

 

Čest Oltáři ti, Oběti,  

jsou kruté muky k slávě ti,  

když smrtí skosen život byl,  

nám smrtí život vydobyl. 

 

Buď, kříži, zdráv, všech naděje!  

Když pašijový čas teď je,  

rozhojni milost věřících  

a hříšným odpusť každý hřích. 

 

Trojice, zdroji milosti,  

ať každý tvor tě s chválou ctí.  

Spasené křížem tajemným  

oblažuj věčně světlem svým. Amen.  

Bohoslužby.  

Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin; ve středu a v pátky doby 

postní v 17:30 hodin. Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 minut přede mší sv. nebo dle 

domluvy. Pobožnost křížové cesty se koná v pátek 11. března a v pátek 18. března,  vždy 

v 17:00 hodin. 

Mše sv. v pátek 18. března 2016 bude ze slavnosti sv. Josefa, Snoubence Panny Marie. 

Na Květnou neděli (20. března 2016) bohoslužba začne v bráně nádvoří před kostelem 

žehnáním ratolestí a průvod na Památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. 

Mše sv. na Památku večeře Páně o Zeleném čtvrtku (24. března 2016) bude sloužena 

v 17:30 hodin. 

Obřady Velkého Pátku ani Velikonoční vigilie v našem kostele slouženy nebudou. 
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Mše sv. o neděli Zmrtvýchvstání Páně (27. března 2016) bude sloužena v nedělním 

čase, tj. v 10:00 hodin. Na konci mše sv. budou žehnány velikonoční pokrmy. 

V Pondělí ve velikonočním oktávu (Velikonoční pondělí) mše sv. bude v 10:00 hodin. 

 

Den a hodina Slavení poznámka 

1. úterý    

2. středa 17:30  s nešporami 

3. čtvrtek    

4. pátek    

5. sobota    

6. neděle 10:00 4. neděle postní  

7. pondělí    

8. úterý    

9. středa 17:30   

10. čtvrtek    

11. pátek 17:30   

12. sobota    

13. neděle 10:00 5. neděle postní  

14. pondělí    

15. úterý    

16. středa 17:30  s nešporami 

17. čtvrtek    

18. pátek 17:30   

19. sobota  SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE slavnost 

20. neděle 10:00 KVĚTNÁ NEDĚLE  

21. pondělí    

22. úterý    

23. středa 17:30   

24. čtvrtek 17:30 ZELENÝ ČTVRTEK (MŠE NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ)  

25. pátek  VELKÝ PÁTEK  

26. sobota  BÍLÁ SOBOTA  

27. neděle 10:00 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – PASCHA  

28. pondělí 10:00 Pondělí v oktávu velikonočním  

29. úterý  Úterý v oktávu velikonočním  

30. středa 17:30 Středa v oktávu velikonočním  

 

Z rozhodnutí ČBK při bohoslužbách v neděli 6. března 2016 (4. neděle postní) bude 

sbírka na podporu účasti české mládeže na Světovém setkání mládeže v Krakově.  

Při nedělních bohoslužbách 13. března 2016 (5. neděle postní) bude sbírka na cha-

ritní činnost v arcidiecézi. V roce 2015 bylo vybráno 709 507,- Kč a prostředky byly použity 

v souladu se statutem fondu charitativní a humanitární pomoci Arcibiskupství pražského. 

Pouť do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. 

Dne 4. března 2016 v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, v hlav-

ním kostele Svatého roku milosrdenství v Arcidiecézi pražské proběhne pouť farností a 

společenství našeho I. pražského vikariátu.  
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Od 17:00 hodin bude možné přistoupit ke svátosti smíření. Mše sv. bude sloužena 

v 18:00, předcházet jí bude katecheze. Po mši sv. bude adorace.  

V tento den, tj. v pátek 4. března 2016 (První pátek), v našem kostele křížová cesta, 

mše sv. a prvopáteční pobožnost se konat nebudou, abychom se všichni mohli účastnit této 

poutě.  

MHD: tramvaj 11 a 13 nebo metro (A), zastávka/stanice Jiřího z Poděbrad. 

24 hodin pro Pána. 

Arcibiskupství pražské ve spolupráci s farností při kostele Panny Marie Sněžné na po-

pud Papežské rady pro novou evangelizaci v rámci Roku milosrdenství zvou na 24 hodin pro 

Pána – 2016, které proběhne od pátku 4. 3. 18 h do soboty 5. 3. 18 h po celou noc i celý den v 

kostele Panny Marie Sněžné, v kapli sv. Michaela Archanděla (Jungmannovo náměstí 18, 

Praha 1; MHD: metro A nebo B, stanice Můstek, nebo B, stanice Národní třída; tramvaj 6, 9, 

18, 22, noční linky 57, 58, 59, zastávka Národní třída). 

Tato iniciativa vznikla na popud papeže Františka v roce 2014. Papež pozval všechny 

diecéze světa, aby uspořádaly vždy před 4. nedělí postní velkou příležitost ke svátosti smíření 

a adoraci. Jde o vzácnou příležitost, kdy je možné využít nabídku svátosti smíření, spočinout 

při tiché modlitbě, adoraci, ale také spojit se s mnoha zeměmi a místy světa. Zvláště v roce 

milosrdenství jde o vzácný okamžik.  

„Te Deum Laudamus“ – 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 3. koncert cyklu kon-

certů duchovní hudby „Te Deum laudamus – Tebe, Bože, chválíme“ v řádovém kostele Panny 

Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně v úterý 15. března 2016 v 17:00 

hodin. Účinkují: Miroslav SMRČKA – trubka a Přemysl KŠICA – varhany. Vstup na koncert je 

volný. 

Týden modliteb za mládež. 

ThDr. Jan BALÍK Ph.D., ředitel Sekce pro mládež ČBK 

 

V týdnu před Květnou nedělí (13. – 20. 3. 2016) proběhne „Týden modliteb za mlá-

dež“, který je vyhlášen biskupy. I letos Sekce pro mládež ČBK připravila brožurku k tomuto 

účelu. Obracím se na vás s prosbou, abychom společně v celé české a moravské církevní pro-

vincii jeden týden věnovali modlitbě za mladé lidi. Brožurku najdete ke stažení 

na http://tmm.signaly.cz (jak verzi k tisku tak odkaz na stažení aplikace pro některé chytré 

telefony). 

Navržené přímluvy jsou sestaveny pro použití v Týdnu modliteb za mládež, ale je 

možné je využít i během bohoslužeb v jiných dnech či během osobní modlitby či modlitby v 

menších skupinách.  

Cíle tohoto týdne jsou tři:  

1. doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou, letos pře-

devším za Světový den mládeže v Krakově,  

2. pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve,  

http://mapa/
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3. vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňu-

jící celý následný život, společnost i církev.  

Světový den mládeže. 

Mgr. Ing. Michal NĚMEČEK, biskupský vikář pro pastoraci 

 

V pátek a v sobotu před Květnou nedělí (18. a 19. března 2016) se v rámci Světového 

dne mládeže uskuteční setkání mladých lidí naší arcidiecéze s otcem kardinálem. Naším cílem 

je oslovit křesťany ve věku 14-24 let a nabídnout jim kvalitní program, který by byl povzbu-

zením v jejich víře i v jejich životě. Do přípravy programu je zapojena řada mladých z růz-

ných společenství v arcidiecézi, centrálním tématem letošního programu bude pochopitelně 

„milosrdenství“.  

Program začíná v pátek ve 20:00 hod. v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na 

Vinohradech. Hlavní program pak začíná v sobotu v 9:00 hod. v Salesiánském centru v Praze 

– Kobylisích (Kobyliské náměstí 1000/1, Praha 8, MHD: metro C, stanice Kobylisy, ).  

57. pouť Řádu Maltézských rytířů do Lurd 

 Již je možné přihlašovat se na 57. pouť Řádu 

Maltézských rytířů do Lurd, která se bude konat od 

čtvrtku 28. dubna 2016 do pondělí 2. května 2016. 

V tomto termínu se již tradičně sjedou do Lurd 

členové a příznivci Maltézského řádu, stejně jako čle-

nové maltézských pomocných organizací, aby zde spo-

lu s velkým počtem Pánů nemocných uctívali Pannu 

Marii. Každoročně se zde sejde téměř deset tisíc pout-

níků z celého světa. 

Více informací na http://lurdy.eu/ nebo na tele-

fonních číslech 602 458 441 a 733 161 633 a mailem 

lurdy@lurdy.eu nebo také v sakristii kostela. 

 
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 

 


