LITURGICKÝ KALENDÁŘ
DOBA VÁNOČNÍ
pá 1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE
so 2.1. Sv. Basila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů a učitelů církve
ne 3.1. 2. neděle po Narození Páně
st 6.1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
čt 7.1. Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze
ne 10.1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
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13.1. Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
17.1. 2. neděle v mezidobí
18.1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
20.1. Sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků
21.1. Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
22.1. Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
24.1. 3. neděle v mezidobí
25.1. OBRÁCENÍ SV. PAVLA
SVÁTEK
26.1. Sv. Timoteje a Tita, biskupů
27.1. Sv. Anděly Merici, panny
28.1. Sv. Tomáše Akvinského, kněze
31.1. 4. neděle v mezidobí

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.1.1800 nar. Václav Emanuel Horák, skladatel,
ředitel kůru v Týnském chrámu a u P. M. Sněžné
1.1.1950 církvím odebráno vedení matrik, které
převzaly národní výbory
2.1.1895 nar. Antonín Slavíček, malíř, grafik
3.1.1875 zemř. Pierre A. Larousse, franc.
slovníkář
4.1.1710 nar. Giovanni Batt. Pergolesi, skladatel
5.1.1860 zemř. sv. Jan Nep. Neumann, biskup
6.1.1940 nar. Jaromír Hruška, skladatel, sbormistr
u sv. Jakuba na Starém Městě
7.1.1800 zemř. Wenzel Josef Mayer, premonstrát,
opat strahovského kláštera
8.1.1920 založení Církve československé (dnes
českoslov. husitské), v čele církve K. Farský
9.1.1820 nar. Pavel Křížkovský, skladatel

9.1.1890 nar. Karel Čapek, spisovatel, novinář
10.1.1055 zemř. Břetislav I., kníže z rodu Přemyslovců
12.1.1625 zemř. Jan Bruegel st., holandský malíř
13.1.845 v Řeznu pokřtěno 14 českých knížat,
čímž započala christianizace Čech
14.1.1380 zemř. Jan Očko z Vlašimi, arcibiskup
pražský a kardinál
14.1.1875 nar. Albert Schweitzer, něm.-franc. teolog, lékař, filosof, skladatel, varhaník
16.1.1840 zemř. František Tkadlík, malíř, autor
obrazů s náboženskou tématikou
17.1.1905 nar. Jan Zahradníček, katol. básník
20.1.1775 nar. André Marie Ampére, franc. fyzik
21.1.1950 zemř. George Orwell (v.j. Eric A. Blair),
angl. spisovatel, satirik, publicista
22.1.1865 nar. Antonín Podlaha, biskup pražský,
historik umění, archeolog, editor
22.1.1920 nar. Chiara Lubich, ital. zakladatelka
Hnutí foccolare
23.1.1790 nar. Tommasso Grossi, ital. básník
24.1.1850 nar. František Němec, provinciál pražské provincie redemptoristů
24.1.1965 zemř. Winston Churchill, angl. státník,
politik (Nobelova cena 1953)
25.1.1540 nar. sv. Edmund Kampian, teolog, filosof, kněz
25.1.1965 papež Pavel VI. jmenoval kardinálem
pražského arcibiskupa Josefa Berana
26.1.1715 nar. Claude A. Helvétius, franc. filosof
28.1.1605 nar. ctih. Marie Elekta (vl. jm. Kateřina
Tramazzoli), karmelitka, převorka
28.1.1930 zemř. Ema Destinová, operní pěvkyně
29.1.1680 požehnán Olšanský hřbitov pro oběti
morové rány
29.1.1860 nar. Anton P. Čechov, ruský dramatik k
31.1.1785 nar. Magdaléna Dobromila Rettigová,
spisovatelka, nár. buditelka
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Úřední hodiny: po, st, pá
út, čt

8.30 – 11.00
15.00 – 17.00

LITURGIE
pá 1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE
s. Havel 10.00
M. Boží 9.30, 11.00, 21.00
V Anežském klášteře se od 18.00 hod. letos koná
novoroční ekumenická slavnost, které se účastní
nejvyšší představitelé křesťanských církví, politici
a umělci.
st 6.1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
s. Havel 12.15
M. Boží 18.00
Bohoslužby se svěcením vody, křídy a kadidla.
Výroční den úmrtí P. Jiřího Reinsberga, modlitební setkání přátel u jeho hrobu na Vinohradském
hřbitově od 14.00 hod.
ne 10.1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
s. Havel 8.00
M. Boží 9.30, 21.00
Při dopolední bohoslužbě u Matky Boží zazní Česká mše vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby
v podání sboru Notre Dame.
po 18.1. P. Maria, Matka jednoty křesťanů
V den zahájení Týdne modliteb za jednotu křesťanů se od 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše na
Staroměstském nám. uskuteční ekumenické setkání s koncertem pořádané Církví ČS husitskou.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
V adventní době jsme ještě za tmy spěchali do
chrámu, abychom při bohoslužbách s rorátními
zpěvy uctili Pannu Marii. Účast věřících byla početná, i u sv. Haštala, kde se bohoslužby konaly
poprvé po sedmi letech.
O 1. adventní neděli jsme slavili na Karlštejně na
pozvání tamější kapituly výroční bohoslužbu za
Otce vlasti Karla IV., kterou jsme vstoupili do adventní doby. O 2. adventní neděli navštívil naši
farnost O. kardinál. Hovořil o skutečném rozměru
adventu a po skončení bohoslužby přítomným dě-

tem a ministrantům v sakristii předal mikulášské
balíčky.

možné si také na faře vyzvednout kasičku a
udělat sbírku např. v zaměstnání či místě bydliště.

Již koncem listopadu rozvířila veřejné mínění
zpráva o údajně nalezeném hrobu sv. Anežky u
sv. Haštala, zvláště v bulvárním v tisku. Zájem
veřejnosti o tělesné ostatky naší svaté princezny
je pozoruhodný. Nakolik je však míněn upřímně?
Následně proběhla další georadarová měření,
výsledky však nám dosud písemně nebyly předloženy. Po souhlasném vyjádření pražského arcibiskupa jsme na Magistrát hl.m.Prahy poslali žádost o závazné stanovisko k odkryvu dlažby na
dvou místech presbytáře kostela. Nyní čekáme na
její kladné vyřízení. Podobně bude v nejbližší době zkoumán hrob Tychona Brahe, o který jeví zájem dánská královská Akademie věd.

Námětem další besedy z cyklu Iniciativa 17-11
věnující se sociální nauce církve je Láska, péče i
starost církve o rodinu. Beseda se koná 6.1. v
19.00 v divadle Miriam, hostem bude P.Jan Balík.

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI: (OD 7.1.)
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
Charita je jednou z neodmyslitelných součástí života každého křesťana. Postojem k ní každý člověk vyjadřuje míru solidarity s těmi, kteří se ocitli
v obtížné životní situaci. Nikdo nemůže vědět, že
sám jednou takovou pomoc nebude potřebovat.
Naše farnost nabízí v těchto dnech příležitost zapojit se do celorepublikové Tříkrálové sbírky,
podporující projekty České katolické charity.
Jejich seznam a další informace jsou na webu
www.trikralovasbirka.cz. Část vybraných peněz,
která se vrátí do naší farnosti, bude použita na
provoz loni otevřeného hospice v Čerčanech.
Skupinky z naší farnosti vybírají ve dnech 5.-8.1.
od 15.30 do 19.00 hod. na Můstku a Andělu. Je

Známý historik umění prof. František Dvořák bude
přednášet v ne 10.1. v 16.30 v kostele P. Marie
Královny míru v Praze-Lhotce na téma Počátky
umění křesťanské Prahy.
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Manželské páry různého věku se mohou zúčastnit
duchovní obnovy, konané 16.-17.1. ve Vlašimi.
Hlavními tématy obnovy jsou manželský slib a odpuštění. Bližší info http://cpr.apha.cz/vlasim/.
Vršovická farnost zve všechny cyklus deseti přednášek o liturgii, které se konají ve farním sále
kostela sv. Václava na Čechově náměstí. Cílem
je pomoci věřícím lépe pochopit a prožívat liturgické slavení. 19.1. 19.30 Antropologické základy
liturg. slavení; 26.1. 20.00 Eucharistie
Katolická teologická fakulty otevírá od akad. roku
2010/11 nový obor Aplikovaná etika. Jde o dvouletý navazující magisterský studijní program, zabývající se etikou v širším slova smyslu, avšak
v kontextu křesťanské sociální etiky.

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.

SV. HAVEL
MŠE SV.:

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

-------------------------------------------------------------------------

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách
na vánoční svátky, za stavění a zdobení stromků,
úklid kostela, květinovou výzdobu, přípravu fary.
Děkujeme za finanční dary a modlitby, kterých si
velice vážíme. Do nového roku přejeme hojnost
milostí a Božího požehnání!

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

