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3.3. 3. neděle postní
4.3. Sv. Kazimíra
7.3. Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic
8.3. Sv. Jana z Boha, řeholníka
9.3. Sv. Františky Římské, řeholnice
10.3. 4. neděle postní
17.3. 5. neděle postní
18.3. Sv. Cyrila Jeruzalémského
19.3. SLAVNOST SV. JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
23.3. Sv. Turibia z Mongroveja
24.3. Květná neděle
25.3. Pondělí Svatého týdne
26.3. Úterý Svatého týdne
27.3. Středa Svatého týdne
VELIKONOČNÍ TRIDUUM
A DOBA VELIKONOČNÍ

čt
pá
so
ne

28.3. ZELENÝ ČTVRTEK
29.3. VELKÝ PÁTEK, den přísného půstu
30.3. BÍLÁ SOBOTA
31.3. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.3.1643 zemř. Girolamo Frescobaldi, ital. skladatel
1.3.1943 zemř. Alexandre John Emile Yersin, švýcar. spoluobjevitel původce moru
2.3.1458 Jiří z Poděbrad zvolen českým králem
3.3.1903 zemř. František Ladislav Rieger, politik,
publicista
4.3.1678 nar. Antonio Vivaldi, ital. houslista
5.3.1953 zemř. Sergej Prokofjev, ruský skladatel,
pianista, dirigent
6.3.1683 zemř. Guarino Guarini, ital. architekt
pozdního baroka
6.3.1988 v katedrále sv. Víta se konala celonárodní pouť k bl. Anežce České
8.3.1348 Karel IV. vydal zakládací listinu Nového
Města pražského

9.3.1553 zemř. Václav Hájek z Libočan, kronikář
10.3.1948 zemř. Jan Masaryk, diplomat, politik
11.3.1908 zemř. Josef Hlávka, architekt, podnikatel, mecenáš vědy a umění
12.3.1848 nar. Josef Vraštil, jezuita, historik ředitel arcibiskup. gymnázia v Bubenči
14.3.1823 nar. František Václav Pštross, průmyslník, pražský primátor
15.3.1673 zemř. Salvatore Rosa, ital. malíř
16.3.1393 se svolením papeže Bonifáce IX. začalo na Vyšehradě „Milostivé léto“
16.3.1918 nar. Karel Kupka, malíř
18.3.1123 v Římě zahájen První lateránský koncil
18.3.1858 nar. Rudolf Diesel, něm. inženýr, vynálezce spalovacího motoru
19.3.1813 nar. David Livingstone, angl. badatel
20.3.1393 zemř. sv. Jan Nepomucký, generální
vikář, mučedník, patron Čech
20.3.1828 nar. Henrik Ibsen, norský dramatik
22.3.1808 zemř. Václav Matěj Kramerius, nár. buditel, spisovatel, novinář, nakladatel
23.3.1853 nar. Josef Thomayer, lékař
24.3.1913 nar. František Schwarzenberg, šlechtic, právník, diplomat, politolog
25.3.1053 zemř. sv. Prokop, poustevník, zakladatel a první opat sázavského kláštera
25.3.1918 zemř. Claude Debussy, franc. skladatel
26.3.1838 zemř. Ondřej Alois Ankwicz hrabě ze
Skarbek – Poslašice, pražský arcibiskup
26.3.1943 zemř. Marie Kudeříková, studentka,
účastnice protinacistického odboje
27.3.1913 nar. Antonín Mandl, kněz, teolog, spisovatel, překladatel, za komunismu vězněn
27.3.1968 zemř. Jurij Gagarin, první kosmonaut
28.3.1868 nar. Maxim Gorkij, ruský spisovatel
29.3.1753 zemř. František Antonín Müller, barokní malíř krajin a freskař
30.3.1738 zemř. František Antonín Špork, osvícenský šlechtic, spisovatel, mecenáš umění
30.3.1853 nar. Vincent van Gogh, holand. malíř
30.3.1918 nar. Jiří Reinsberg, farář u Matky Boží
před Týnem, papežský prelát
30.3.1993 v ČR ustavena Česká biskupská konference na základě rozdělení Československa

ADRESA DUCHOVNÍ SPRÁVY:
Celetná 5, 110 00 PRAHA 1

 222 318 186, 602 204 213, 602 457 200
e-mail: dkc@cmail.cz
http://www.tyn.cz
Úřední hodiny:
po, st, pá 8.30 – 11.00; út, čt 15.00 – 17.00
(kromě 28. 3. – 1. 4.)

LITURGIE
so 9.3. Výročí založení pražského biskupství
Slavnou bohoslužbou, celebrovanou kardinálem
Miloslavem Vlkem v katedrále sv. Víta v 10 hod.,
bude slaveno dvojí významné výročí: 1040 let založení pražského biskupství a 1150 let od příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na naše území.
U Matky Boží nebude ranní mše sv..
ne 17.3. 5. neděle postní
Při dopoledních bohoslužbách u sv. Havla a u M.
Boží bude udělována svátost pomazání nemocných. Starší či nemocní věřící se předem přihlásí
v sakristii našich kostelů.
Odpoledne od 15.00 hod. nabízíme postní program na obvyklém Svatopostním odpoledni, které
se letos uskuteční v basilice sv. Markéty v Břevnově. Křížovou cestu doplní meditace nad utrpením Krista za doprovodu sboru Notre Dame (Dietrich Buxtehude: Membra Jesu nostri).
Křížová cesta v době postní:
pá 12.00 s. Havel
pá 15.00 M. Boží
út 19.3. Slavnost sv. Josefa
s. Havel 12.15

M. Boží 18.00

ne 24.3. Květná neděle
M. Boží 9.00, 11.00, 21.00
Na Květnou neděli budeme symbolicky oslavovat
Krista při jeho vjezdu do Jeruzaléma. Začátek první
bohoslužby s velkým průvodem je v 9 hod.
v kostele sv. Havla. Česká mše sv. se zpívanými
pašijemi začíná v 11 hod. V 17 hod. se v katedrále
sv. Víta modlíme zpívané nešpory.

Příležitostí k očistě nitra bude kající liturgie se svátostí smíření ve čt 21.3. v 18 hod. u sv. Havla.
Velikonoční třídenní patří Kristu. Měli bychom podřídit všechny své povinnosti a aktivity tomu, abychom mohli prožít největší křesťanské svátky v náležitém usebrání. Začít den můžeme od 8.00 hod.
společnými ranními chválami s meditací: na Zelený
čtvrtek v Týnském chrámu, následující dva dny
rovněž od 8 hod. v katedrále sv. Víta. Večer Zeleného čtvrtku uzavřeme společně s bratry a sestrami
z dalších křesťanských církví Křížovou cestou „nad
městem“ na Petříně, která začíná u kostela sv. Vavřince v 21 hod. Na Velký pátek se u Matky Boží
modlíme také polední officium úderem 12.00 hod.
Velkopátečním obřadům bude předcházet Křížová
cesta. Letos se bohoslužby na Zelený čtvrtek a
obřady Velkého pátku uskuteční i v kostele sv. Haštala. O Velké noci bude pokřtěn náš katechumen
Jan Trnka, kterého provázíme i při skrutiniích o
postních nedělích. Na Boží hod velikonoční bude
v našich farnostech pět slavnostních bohoslužeb,
v jejich závěru budou žehnány pokrmy, které si lze
přinést a poté odnést k slavnostnímu stolu.
pá 5.4. pouť u sv. Haštala
Svátek sv. Haštala musíme z liturgických důvodů
slavit o týden později; při mši sv. v 15 hod. bude
vystaveny také světcovy relikvie (u M.Boží mše sv.
nebude!).
ne 7.4. rozhlasový přenos bohoslužby
u M. Boží začíná již v 9.00 hod.(!) Prosíme proto
všechny o včasný příchod.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
V den památky P. Marie Lurdské překvapila svět
zpráva o rezignaci Benedikta XVI. na papežský
úřad. Sv. Otci děkujeme za jeho službu a modlitby,
vzpomínáme zejména na překvapující St. Boleslav
v roce 2009, kde jsme ho směli přivítat v památné
basilice, organizovat a slavit společnou bohoslužbu, a čerpat sílu a inspiraci z jeho mimořádné osobnosti. Za emeritního papeže se i nadále budeme
modlit a přejeme mu pokojná léta dalšího života.

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (KROMĚ 25.3.
- 7.4.)
Společenství modlitby:
po 17.15 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11.55 s.Havel, ne 9.05 Týn
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv. Týn
Večery chval mladých: 2. po v měs.19.00 s.Havel
Modlitba ranních chval:
st 8.00 M. Boží
ne 7.30 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00 a st 18.30 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Hovory o víře:
čt 19.00 Týn
Hovory s katechumeny:
pá 15.45 Týn

TÝNSKÉ LISTY
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březen

LP 2013

Pilířem křesťanství je společenství a vzájemná solidarita. Nemáme se jen uzavírat do sebe a do svých
problémů. Příležitostí ke službě ostatním je v postní
době mnoho. Naše farnost nabízí účast na pracovní brigádě ve farnosti Poříčí nad Sázavou. Uskuteční se v so 16.3., odjezd po ranní mši sv. u Matky
Boží (začíná již v 7 hod.!) Prosíme zájemce o předchozí přihlášení Š. Filipcovi (tel. 602 457 200).
O. kardinál Dominik Duka navštívil loni v listopadu
Peru. O své zážitky a dojmy na téma lidské důstojnosti a svobody se podělí v út 5.3. od 19.30 hod.
v barokním refektáři dominik. kláštera u sv. Jiljí.
Vstup volný, bližší info: www.dominikanska8.cz.
Náš sbor Notre Dame zve ve st 20.3. od 19.00 hod.
do kostela sv. Haštala na koncert Rozjímání pod
křížem. Zazní postní díla D. Buxtehudeho, P. Ebena a G. B. Pergolesiho. K dispozici budou překlady
textů, nad nimiž mohou účastníci rozjímat. Doporučené vstupné ve výši 50,- Kč je určeno na restaurování mobiliáře chrámu.

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.

Příprava a úklid kostela na Velikonoce v so 23.3.

SV. HAŠTAL
MŠE SV.: 1. A POSLEDNÍ NEDĚLE V MĚSÍCI 11 HOD.
Úklid kostela se koná ve čt 21.3. od 9.00 hod.

Kristus korunovaný trním, Sandro Boticelli, kolem 1500

______________________________________
Pro vnitřní potřebu vydává farnost při chrámu
Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

