LITURGICKÝ KALENDÁŘ
út 2.2. UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
st 3.2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
pá 5.2. Sv. Agáty, panny a mučednice
so 6.2. Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
ne 7.2. 5. neděle v mezidobí
po 8.2. Sv. Jeronýma Emilianiho
st 10.2. Sv. Scholastiky, panny
čt 11.2. Panny Marie Lurdské
ne 14.2. 6. neděle v mezidobí
DOBA POSTNÍ
st 17.2. POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu
ne 21.2. 1. neděle postní
po 22.2. STOLCE SV. PETRA
SVÁTEK
út 23.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
ne 28.2. 2. neděle postní

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.2.1910 zemř. Antonín Slavíček, malíř, krajinář
2.2.1590 zemř. Martin Medek, pražský arcibiskup
3.2.1680 zemř. Tomáš Pešina z Čechorodu,
historik, kněz
3.2.1855 zemř. Antonín K. Müller, provinciál augustiniánů, katecheta
4.2.1820 nar. Božena Němcová (v.j. Barbora Panklová), spisovatelka
6.2.1895 nar. Ferdinand Peroutka, novinář, publicista, prozaik, dramatik, lit. kritik
6.2.1905 nar. Jan Werich, herec, dramatik, prozaik, překladatel
7.2.1855 nar. Jan Koula, architekt, malíř, etnograf
10.2.1890 nar. Boris Pasternak, ruský básník,
prozaik (Nobelova cena 1958)
11.2.1650 zemř. René Descartes, franc. filosof
11.2.1905 nar. Zdeněk Burian, malíř, ilustrátor
12.2.1760 nar. Jan Ladislav Dusík, skladatel
15.2.1955 zemř. Otakar Španiel, sochař, medailér
16.2.1855 nar. František Kvapil, básník
17.2.1600 zemř. Giordano Bruno, ital. renesan. filosof, astronom, matematik

18.2.1960 zemř. Josef Čihák, kanovník metropol.
kapituly svatovítské, teolog, publicista
18.2.1965 papež Pavel VI. jmenoval Františka Tomáška administrátorem pražské arcidiecéze
19.2.1790 zemř. Jan Kř. Krumpholz, harfenista,
skladatel
19.2.1965 Josef Beran, arcibiskup pražský, donucen natrvalo opustit svou vlast
20.2.1790 zemř. Josef II., římský císař, český král
21.2.1800 nar. Bohumil J. Matějka, provinciál řádu dominikánů
21.2.1860 nar. Karel Matěj Čapek-Chod, prozaik,
novinář
22.2.1440 nar. Ladislav Pohrobek, český a uherský král
23.2.1685 nar. Georg Friedrich Händel, něm.
skladatel, varhaník
23.2.1955 zemř. Paul Claudel, franc. básník, dramatik, esejista
24.2.1775 nar. Matěj Kopecký, loutkář, zakladatel
českého loutkového divadla
24.2.1830 nar. Karolína Světlá (vl.j. Johanna Rottová), prozaička
24.2.1925 zemř. Alois Mrštík, prozaik, dramatik
26.2.1770 nar. Antonín Rejcha, skladatel
28.2.1630 nar. Matěj Tanner, provinciál řádu jezuitů, rektor pražské univerzity
CENTRUM DUCHOVNÍ SPRÁVY:
Celetná 5, 110 00 PRAHA 1
 222 318 186, 602 204 213, 602 457 200
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Úřední hodiny: po, st, pá
út, čt

8.30 – 11.00
15.00 – 17.00

LITURGIE
út 2.2. UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU SVÁTEK
s. Havel 12.15
M. Boží 18.00
Při bohoslužbách budou žehnány svíce.
st 3.2. Sv. Blažeje
s. Havel 12.15

M. Boží 18.00

Po skončení bohoslužby bude možnost přijmout
svatoblažejské požehnání. Podobně i po nedělní
mši sv.
ne 14.2. 6. neděle v mezidobí
Dopolední bohoslužba u Matky Boží bude přenášena Č. rozhlasem. Začátek je proto posunut již
na 9.00 hod.!
st 17.2. Popeleční středa
s. Havel 12.15
M. Boží 18.00
Den přísného postu, zahájení postní doby, při bohoslužbách se bude udělovat popelec.
ne 21.2. 1. neděle postní
s. Havel 8.00
M. Boží 9.30, 21.00
Při bohoslužbách proběhne sbírka na papežské
charitativní aktivity, tzv. „Haléř sv. Petra“.
Páteční křížová cesta
s. Havel 12.00
M. Boží 15.00
V době postní by měla být nedílnou součástí zbožnosti věřícího křesťana účast na křížové cestě,
kdy alespoň symbolicky prožíváme cestu utrpení
s naším Pánem. Po pobožnosti následuje mše sv.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
První lednové dny jsme věnovali tradiční Tříkrálové sbírce pro projekty České katol. charity. Letos
to bylo koledování jak se patří, ve sněhu a ledu,
ale přesto se našlo několik farníků, kteří byli
ochotni obětovat čas, pohodlí, teplo a vydali se
mezi Pražany do ulic. Nasazení a vytrvalost se
vyplatily, podařilo se nám letos vybrat rekordní
částku 129.600,- Kč. Část vybraných peněz, která
se vrátí do farnosti, darujeme na provoz nového
hospice v Čerčanech. Pán Bůh zaplať všem
koledníkům za obětavost; těm, kteří do kasiček
přispěli, děkujeme za jejich dar!
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme
se 18.1. sešli s bratry a sestrami v Kristu v kostele
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Po
úvodním slově p. faráře Lumíra Čmerdy násle-

doval několikahodinový netradiční koncert duchovních písní, gospelů a spirituálů.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI:
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv.
Modlitba ranních chval:
pá 8.00 M. Boží
ne 7.30 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 19.00 Celetná 13
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Večery chval u s. Havla:
2. po v měsíci v 19.00
Výuka náboženství:
st 17.00 Týn
Chvíle nad Písmem:
po 18.00 Týn
Hovory o víře:
st 18.45 Týn
Hovory s katechumeny:
čt 18.45 Týn
V minulém Zpravodaji jsme avizovali nový cyklus
přednášek věnovaných liturgii, které pořádá
vršovická farnost. Přednášky pokračují i v únoru,
probíhají ve farním sále kostela sv. Václava na
Čechově náměstí.
2.2. 20.00 Bohoslužba slova – Bible v liturgii
9.2. 19.30 Eucharistická modlitba
16.2. 19.30 Reforma II. vatikánského koncilu
23.2. 19.30 Liturgie (a) smíření
Z přednášek Iniciativy 17-11, věnovaných sociální
nauce církve, doporučujeme besedu Manželství a
rodina – co vše se změnilo?, kterou bude zaštiťovat psycholog PhDr. Josef Zeman. Beseda se koná ve st 10.2. od 19.00 hod. v divadle Miriam.
Sobotu 13.2. mohou snoubenci strávit v Praze na
Vyšehradě, kde proběhne v rámci památky sv.
Valentina pouť snoubenců. Na programu je rekolekce od 9.00, na kterou navazuje v 15.30 mše
sv. Rekolekci povede Mons. Aleš Opatrný. Přihlášky jsou k dispozici v Centru pro rodinu.
Farnost P.Marie Královny Míru v Praze 4 - Lhotce
zve na přednášku P. Stanislava Přibyla nazvanou
Mentalita katolíků na západ i na východ od nás:
Německo, Slovensko. Přednáška se koná v ne
14.2. v 16.30 v tamějším kostele.
Zájemci o studium každého věku se mohou při-

hlásit na Katolickou teologickou fakultu, která kromě již léta zaběhlých oborů Teologie a Dějiny
křesťanského umění otevírá další dvě nové specializace. Jde o Aplikovanou etiku či bakalářský
studijní program Dějiny evropské kultury. Absolvent získá vědomosti z církevních dějin, literatury,
filosofie, náboženství a výtvarného umění. Přihlášky na všechny obory je možno podávat do konce
února.
Celý svět žije katastrofou, která se v lednu odehrála na Haiti. Máme více možností, jak se i my
můžeme zapojit do pomoci. Modlitby za oběti,
jejich rodiny, ale také finanční pomoc. Sbírku
pořádá olomoucká Arcidiecézní charita, která již
léta v této zemi misijně působí. Číslo účtu konta
naleznete na www.charita.cz, je možné přispět i
zasláním dárcovské textové zprávy ve tvaru:

TÝNSKÉ LISTY
ZPRAVODAJ
číslo 179

únor

LP 2010

DMS HAITI
na tel. číslo 87 777.
V naší farnosti jsme při společné sbírce shromáždili celkem 33.820 Kč, z farního hospodaření
přispějeme dalšími 12.000 Kč. Dárcům děkujeme.

MATKA BOŽÍ PŘED TÝNEM
MŠE SV.:

NEDĚLE 9.30 A 21.00 HOD.
ÚT,ST,ČT 18.00, PÁ 15.00, SO 8.00 HOD.

V so 20.2. bude mše sv. pouze v 11.30 hod.!
Úklid kostela v pondělí 22.2. od 9.00 hod.
Prosíme o pomoc.
V rámci ekumeny zveme k Biblické hodině u CČH
v út 23.2. v 16 hod. v kostele sv. Mikuláše na
Staroměstském nám.

SV. HAVEL
MŠE SV.:

NEDĚLE 8.00 HOD.
PO, ÚT,ST,ČT, PÁ 12.15 HOD.

Cyklus přednášek Drahomiř Budinské o českých
světcích a osobnostech pokračuje setkáním věnovaném velké osobnosti našich dějin – kardinálu
Josefu Beranovi. Přednáška se koná v út 9.2. od
17.00 hod. v sakristii kostela sv. Havla.

Melchior BROEDERLAM: Obětování Páně, 1393-99

_____________________________________
Jen pro vnitřní potřebu farností
vydává Centrum duchovní správy při chrámu
Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

