LITURGICKÝ KALENDÁŘ
DOBA VÁNOČNÍ
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE
Sv. Basila Velikého a Řehoře Nazián.
Nejsvětějšího Jména Ježíš
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
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LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
13.1. Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
15.1. 2. neděle v mezidobí
17.1. Sv. Antonína, opata a poustevníka
18.1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
20.1. Sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků
21.1. Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
22.1. 3. neděle v mezidobí
24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa
25.1. SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA
26.1. Sv. Timoteje a Tita, biskupů
27.1. Sv. Anděly Merici, panny
28.1. Sv. Tomáše Akvinského, učitele církve
29.1. 4 neděle v mezidobí
31.1. Sv. Jana Boska, kněze

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.1.1252 zemř. sv. Zdislava z Lemberka, zakladatelka kláštera a špitálu v Jablonném v Podještědí
1.1.1782 zemř. Johann Chr. Bach, něm. skladatel
1.1.1907 založena římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa v Praze-Braníku
2.1.982 zemř. Dětmar, první pražský biskup
2.1.1732 nar. František Xaver Brixi, skladatel, varhaník
3.1.1837 nar. František Kořan, děkan kapituly starobol., spirituál arcibiskup. semináře v Praze
3.1.2002 kardinál Miloslav Vlk vyhlásil statut kostela v Loretě jako poutní kostel
6.1.1412 nar. sv. Jana z Arku, franc. bojovnice za
osvobození Francie od Angličanů
6.1.1852 zemř. Louis Braille, franc. vynálezce slepeckého písma

6.1.1952 zemř. Josef Heger, biblista, překladatel
7.1.1957 zemř. Josip Plečnik, slovinský architekt
8.1.1642 zemř. Galileo Galilei, fyzik a astronom
10.1.1917 zemř. Buffalo Bill (v.j. William F. Cody),
amer. dobrodruh
11.1.1852 nar. František Kordač, teolog, pražský
arcibiskup, založil Arcibiskup. gymnázium
11.1.1902 nar. Josef Kubáň, varhaník u sv. Jakuba v Praze, profesor na pražské konzervatoři
11.1.1997 biskupské svěcení přijali kněží Václav
Malý a Jiří Paďour
15.1.1622 nar. Moliére (v.j. Jean B. Poquelin),
franc. dramatik, herec
17.1.1972 zemř. Betty Smith, amer. prozaička
19.1.1652 zemř. Vilém Slavata, politik, spisovatel
20.1.1292 nar. Eliška Přemyslovna, královna
20.1.1612 zemř. Rudolf II., římskoněmecký císař
a český král
21.1.1517 zemř. Jan Hasištejnský z Lobkovic, humanistický básník
21.1.1787 zemř. Ignác Raab, český malíř baroka
21.1.1862 zemř. Božena Němcová (v.j. Barbora
Panklová), spisovatelka
21.1.1907 nar. Vincenc Reginald Dacík, převor
dominikánů u sv. Jiljí v Praze, teolog, redaktor
23.1.1832 nar. Edouard Manet, franc. malíř, grafik
23.1.1872 nar. Josip Plečnik, slovin. architekt, urbanista, designér
23.1.1937 zemř. Josef Pekař, historik
24.1.1852 zemř. Ján Kollár, sloven. spisovatel,
slavista
25.1.1627 nar. Robert Boyle, angl. fyzik, chemik
25.1.1742 zemř. Edmund Halley, angl. astronom,
matematik
25.1.1797 zemř. Franz Anton Hilldebrandt, rak.
stavitel, architekt
26.1.1347 papež Kliment VI. vydal zakládací listinou souhlas k založení pražské univerzity
27.1.1997 založena římskokatol. farnost kostela
sv. Alžběty Durynské v Praze-Kbelích
28.1.1572 nar. sv. Jana Františka de Chantal,
franc. zakladatelka řádu salesiánek
31.1.1797 nar. Franz Schubert, rak. skladatel
31.1.1962 zemř. Vlasta Burian, komik, herec
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LITURGIE
ne 1.1. poutní slavnost Matky Boží, P. Marie
s. Havel 10.00
M. Boží 9.30, 21.00
s. Haštal 11.00
pá 6.1. slavnost Zjevení Páně
s. Havel 12.15
M. Boží 15.00
Při mši sv. bude žehnána voda, křída a kadidlo.
Tento si připomínáme 8. výročí odchodu na
věčnost dlouholetého týnského faráře P. Jiřího
Reinsberga. Modlitební setkání za spásu jeho
duše se uskuteční v den výročí od 14.00 hod. na
Vinohradském hřbitově u jeho hrobu.
ne 8.1. svátek Křtu Páně
s. Havel 8.00
M. Boží 9.30, 21.00
s. Haštal 11.00
Dopolední mši sv. u Matky Boží doprovodí Česká
mše vánoční Hej, mistře J. J. Ryby. Při každé mši
sv. obnova křestních slibů.
18.–25.1. Týden modliteb za jednotu křesťanů
Jednota je jednou ze základních hodnot křesťanství. Svět narušený hříchem vede často k neporozumění a rozkolům. Každý křesťan je povolán
k tomu, aby přispíval i zdánlivě nepatrnými činy
ke sjednocování. Příležitostí k vyjádření sounáležitosti ke Kristu bude ekumenická bohoslužba v
husitském kostele sv. Václava Na Zderaze, která
se uskuteční ve čt 19.1. od 17.00 hod.
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů je
možné se zúčastnit také ekumenické bohoslužby
za účasti nejvyšších představitelů křesťanských
církví, která bude sloužena v po 23.1. v 18 hod.
v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Náš chrám Matky Boží je v poslední době znám
také konáním bohoslužeb, významných v církevním i národním kontextu. První prosincovou sobotu jsme přivítali v naší farnosti O. arcibiskupa Dominika Duku, který sloužil zádušní mši sv. za diplomata, dramatika a básníka Jiřího Grušu. V závěru bohoslužby na zesnulého vzpomněl také
přítomný ministr zahraničních věcí hrabě Karel
Schwarzenberg, který přijal naše pozvání k adventnímu stolu.
Závěr adventu byl poznamenán nečekaným odchodem býv. prezidenta Václava Havla. Děkujeme Bohu za jeho život, ve kterém nám může imponovat jeho odvaha jít za pravdou a ochota obětovat své pohodlí pro vyšší hodnoty. Bylo pro nás
ctí, že jsme na přání prezidentské kanceláře ke
katafalku ve Vladislavském sále mohli dodat svícny se svícemi. U oltáře jsme vzpomněli i jeho první manželky Olgy, za kterou on sám nechal dříve
v Týnském chrámu sloužit rekviem.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (OD 10.1.)
Chvíle nad Písmem
po 18.00 Týn
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11.55 s.Havel, ne 9.05 Týn
Adorace:
1. út v měsíci 18.45 Týn
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 18.30 Celetná 13
Večery chval mladých: 2. po v měs. 19.00 s.Havel
Hovory o víře:
čt 19.00 Týn
Hovory s katechumeny:
st 18.45 Týn
Se závěrem roku Vás tradičně prosíme o finanční
podporu našich farností disponujících cennými
kulturními památkami, jež vyžadují údržbu, či Kolegiátní kapituly ve Staré Boleslavi, která pečuje o
naše nejstarší poutní místo a potýká se díky absenci restitucí s existenčními problémy, zvláště při
opravě basiliky sv. Václava. Mnohé konáme s po-

mocí ochotných farníků dobrovolně, ne vše však
lze zajistit vlastními silami. Darovanou částku nad
1000 Kč si můžete odečíst ze základu daně. Darovací smlouvy jsou k dispozici v našich kostelích
(vzadu na stolku), potvrzení o přijatém daru Vám
rádi vystavíme. Děkujeme, že svými dary podporujete naši činnost!
Se začátkem nového roku přichází každoročně
Česká katol. charita s Tříkrálovou sbírkou na pomoc potřebným. Naše farnost se opět do tohoto
projektu aktivně zapojí 5.-6. ledna 2011 s tím, že
částí výtěžku chceme podpořit provoz katolické
školky v Berouně. O. arcibiskup požehnaná všem
koledníkům ve čt 5.1. v 15.00 hod. při bohoslužbě
slova v pražské katedrále. Bohoslužbě bude předcházet neformální setkání od 14.00 hod. v Sále
kardinála Berana na pražském Arcibiskupství.
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Letošní rok před jubileem v r. 2013 je věnován
svátosti biřmování. Chceme ji slavit i v naší farnosti. Proto vyzýváme všechny, kteří ji dosud nepřijali, aby se nejpozději do 20.1. přihlásili v sakristiích
našich kostelů k přípravě.
Lektorka D. Budinská nabízí zájemcům o historii
další přednášky o Karlově mostu. Lednová setkání
proběhnou v út 10.1. a 24.1. od 17.00 hod., sraz
v sále Muzea křižovníků na Křižovnickém náměstí.
Farnost u kostela P. Marie Královny míru na Lhotce zve v ne 15.1. na přednášku Děti dnes a jak
vůči nim obstát. Pozvání přijal Zdeněk Helus, profesor z katedry psychologie Pedagogické fakulty
UK v Praze. Začátek v 16.30 hod. v kostele.
Cyklus Prokopská zastavení v Komunitním centru
sv. Prokopa pokračuje přednáškou P. J. Brože na
téma V čem je Bible výjimečná. Přednáška se
koná v út 17.1. od 18.30 hod.

Klanění mudrců, Jacques Daret, 1433-1435

_______________________________________

SV. HAŠTAL
MŠE SV.: 1. NEDĚLE V MĚSÍCI 11.00 HOD.
Počínaje novým rokem se nedělní bohoslužba
přesouvá na 11.00 hod.!!

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

