LITURGICKÝ KALENDÁŘ
DOBA VÁNOČNÍ
po 1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE
út 2.1. Sv. Basila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů a učitelů církve
st 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
so 6.1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
ne 7.1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
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13.1. Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
14.1. 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. 3. neděle v mezidobí
22.1. Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa
25.1. OBRÁCENÍ SV. PAVLA
SVÁTEK
26.1. Sv. Timoteje a Tita, biskupů
27.1. Sv. Anděly Merici, panny
28.1. 4 neděle v mezidobí
31.1. Sv. Jana Boska, kněze

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.1.1893 nar. Karel Dvořák, sochař, portrétista
1.1.1973 zemř. František Běhounek, polárník
1.1.1993 Ústava České republiky nabyla účinnosti
2.1.1873 nar. sv. Terezie z Lisieux, francouzská
karmelitka, patronka misionářů
3.1.1923 zemř. Jaroslav Hašek, spisovatel
4.1.1643 nar. Isaac Newton, anglický fyzik
5.1.1343 zemř. Jan IV. z Dražic, pražský biskup,
založil augustiniánský klášter v Roudnici n. L.
5.1.1923 atentát na čs. ministra financí A. Rašína
5.1.1948 nar. František Václav Lobkowicz, biskup
ostravsko-opavské diecéze
6.1.1838 nar. Max Bruch, něm. skladatel, dirigent
7.1.1943 zemř. Nikola Tesla, amer. elektrotechnik
7.1.1948 Bohumil Vít Tajovský zvolen opatem premonstrátského kláštera v Želivě

8.1.1943 zemř. Jiří Guth-Jarkovský, pedagog
10.1.1778 zemř. Carl Linné, švédský přírodovědec, botanik
10.1.1883 nar. Alexej N. Tolstoj, ruský prozaik
11.1.1503 nar. Parmigianino, italský malíř, představitel manýrismu
11.1.1663 zemř. Marie Elekta, karmelitka a první
převorka pražského kláštera na Hradčanech
12.1.1283 vysvěcen nový gotický chrám sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně (1420 vyhořel)
12.1.1928 zemř. Rudolf Těsnohlídek, spisovatel
13.1.1998 zemř. Vlasta Fialová, herečka
14.1.993 český kníže Boleslav II. a pražský biskup
sv. Vojtěch založili klášter benediktinů v Břevnově
14.1.1683 nar. Gottfried Silbermann, německý varhanář, stavitel pian
15.1.1993 zemř. Karel Kupka, malíř
16.1.1913 nar. Emil Hradecký, hudební skladatel
17.1.1888 nar. Antonín Ludvík Stříž, kanovník vyšehradský, publicista, překladatel
17.1.1953 zemř. Ignác Stuchlý, kněz, zakladatel
české salesiánské kongregace
18.1.1918 zemř. Bohuslav Jeremiáš, skladatel
19.1.1993 Česká republika a Slovenská republika
přijaty za členy OSN
20.1.1873 nar. Johannes Vilhelm Jensen, dánský
romanopisec, básník (Nobelova cena 1944)
21.1.1793 popraven francouzský král Ludvík XVI.
21.1.1988 zemř. Vojtěcha Hasmandová, generální
představená boromejek, za totality vězněna
22.1.1788 nar. George G. Byron, anglický básník
23.1.1598 nar. Francois Mansart, franc. architekt,
představitel franc. klasicismu
23.1.1623 z příkazu Ferdinanda II. sňat z Týnského chrámu kalich a socha Jiřího z Poděbrad
24.1.1908 zemř. Jan Červenka, spisovatel
25.1.1873 zemř. Jan Podlesák, děkan KTF UK,
probošt staroboleslavské kapituly
26.1.1993 Václav Havel prezidentem ČR
27.1.1983 zemř. Louis de Funes, franc. herec
28.1.1198 ve Francii založen řád trinitářů
30.1.1948 zemř. Mahátma Gándhí, indický politik
31.1.1888 zemř. sv. Jan Bosco, italský kněz, zakladatel salesiánů

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:
út, pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00

LITURGIE
po 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
poutní slavnost u M. Boží 9:30, 21:00
s. Havel 8:30
s. Haštal 11:00
so 6.1. Slavnost Zjevení Páně
M. Boží 8:00
s. Haštal 9:30
Při bohoslužbách bude žehnána voda, křída a kadidlo. V ten den uplyne 14 let od odchodu na věčnost dlouholetého týnského faráře P. Jiřího Reinsberga. Na Otce Jiřího budeme pamatovat v 11:00
hod. u jeho hrobu na Vinohradském hřbitově.
ne 7.1. Svátek Křtu Páně
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30, 21:00 Haštal 11:11
Při dopolední bohoslužbě u Matky Boží zazní
Česká mše vánoční Hej, mistře Jakuba Jana Ryby
v podání sboru Notre Dame.
18.-25.1. Týden modliteb za jednotu křesťanů
Jako motto byl vybrán biblický citát z knihy Exodus:
„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle.“ (Ex
15,6). Tento týden se po celém světě konají
modlitby za jednotu křesťanů. Vyzýváme všechny
k zahrnutí tohoto naléhavého úmyslu do osobních
modliteb.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Druhou neděli adventní sloužil mši sv. u M. Boží O.
kardinál Dominik Duka. Setkání se odehrávalo v
příjemné atmosféře. O. kardinál ocenil péči o chrám
a přednesl exegeticky zaměřenou homilii. Jeho
zmínka rovněž patřila novému kalichu na průčelí
chrámu. Po průtazích s modelem a jeho financová-

ním, které iniciátor projektu nedokázal na podzim
loňského roku včas řešit, převzala na přání O.
kardinála splnění úkolu farnost. Nejprve jsme
museli uhradit dluhy spojené s výrobou makety,
poté i přes vytíženost zhotovitelů začala výroba
definitivní verze, kterou proti původnímu návrhu
arch. Petr Malinský (ARPEMA) ještě poněkud
upravil. Osazení by mělo proběhnout v nejbližších
týdnech.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (OD 8.1.2017)
Společenství modlitby:
po 18:00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11:55 s.Havel, ne 9:05 Týn
Ranní chvály:
pá 8:00 Týn, ne 8:00 s. Havel
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv. Týn
Večery chval mladých: 2. po v měs. 19:00 s. Havel
Hovory s katechumeny:
čt 17:00 Týn
Hovory o víře:
čt 19:00 Týn
Pěvecké sbory:
út 18:00 a st 18:30 Týn
čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 20
Výuka náboženství dětí:
út 16:00 a čt 17:00 Týn
Na Nový rok 1. 1. od 15:00 se ve Farním centru
uskuteční Setkání farnosti. Zveme všechny farníky,
zvláště osamělé, k posezení u vánočního stolu,
popovídání a zpěvu koled.
Začátek roku je opět spojen s Tříkrálovou sbírkou,
jejíž výtěžek je věnován projektům České katolické
charity. V naší arcidiecézi budou peníze směřovat
např. na podporu stavby nemocnice v Ugandě či
azylového domu pro matky s dětmi v Brandýse nad
Labem. Také naše farnosti podobně jako další se
do sbírky zapojí, prosíme všechny ochotné farníky o
pomoc při vybírání prostředků na potřebné. Část
výtěžku bude předána hospicu v Čerčanech. Bližší
info u Štěpána Filipce (602 457 200).
Po Novém roce se již poněkolikáté koná v chrámu
M. Boží Vánoční koncert sboru Notre Dame. Jako
stálice zazní působivé úpravy koled Luboše Fišera
pro sbor a orchestr, dále uslyšíte lyrickou Valašskou
jitřní mši pastorální Jaroslava Křičky. Koncert se
koná ve čt 4. 1. od 19:30, vstupné je dobrovolné.

Povánoční úklid stromků se uskuteční v út 9.1.
během dne. Prosíme dobrovolníky o pomoc.
U sv. Havla jsme s pomocí ochotných dárců mohli
zakoupit nové sedáky do většiny lavic. Jde o
německý výrobek, který lze najít ve všech velkých
evropských kostelích. Částečně se tím zajistí
nezbytný komfort. Do budoucna plánujeme velkou
opravu nevyhovující elektroinstalace, která umožní
také zavést do lavic topení. Prozatím byl rovněž
inovován elektronický zabezpečovací systém.
V lednu dva kněží, kteří také ochotně vypomáhají
v našich farnostech, oslaví významná životní jubilea: 9. 1. 85 let P. Stanislav Hrách a 25. 1. požehnaných 93 let P. Jordán Vinklárek OP. Oběma Otcům
děkujeme za jejich obětavou službu a přejeme do
dalšího působení potřebné zdraví a Boží požehnání.

Salesiáni vyvinuli mobilní aplikaci pro mladé –
iZIDOOR. Aplikace pro OS Android přináší každý
týden nové duchovní impulzy, tipy na modlitbu,
kalendář světců či kontakty na centra mládeže.
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Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě pořádá v pá 12. 1. v 18:00 slavnostní
bohoslužbu k výročí úmrtí prvního českého krále a
zakladatele kapituly Vratislava.
V ne 14. 1. zažije břevnovský klášter velkou událost:
dosavadní převor P. Prokop Siostrzonek OSB
přijme opatskou benedikci. Slavnost se uskuteční
při mši sv. od 10:00 v basilice sv. Markéty.
Naše farnost se opět podílí na prezentaci
Arcibiskupství v rámci veletrhu cestovního ruchu
GO – REGIONTOUR 2018 v Brně. Veletrh
proběhne ve dnech 18.-21. 1. na brněnském
výstavišti.
Loni poprvé jsme po dlouhých létech slavili bohoslužbu v aule Karolina starobylé Univerzity Karlovy.
Letos tam bude ve čt 25. 1. od 11:30 hod. slavit mši
sv. O. kardinál. Všechny zveme k účasti.
Katolická teologická fakulta UK si zvolila nového děkana, stal se jím Vojtěch Novotný, profesor dogmatické teologie. Slavnostní mše sv. s instalací se
uskuteční ve čt 31. 1. v 15:00 v Týnském chrámu,
celebrantem bude O. arcibiskup Dominik Duka.

Klanění mágů, Giotto di Bondone, 1304-06
freska, Padova

___________________________________________

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

