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DOBA VÁNOČNÍ
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE
Sv. Basila Velikého a Řehoře Nazián.
Nejsvětějšího jména Ježíš
2. neděle po Narození Páně
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
13.1. Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
17.1. Sv. Antonína, opata a poustevníka
18.1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
19.1. 2. neděle v mezidobí
20.1. Sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků
21.1. Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
22.1. Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa
25.1. SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA
26.1. 3. neděle v mezidobí
27.1. Sv. Anděly Merici, panny
28.1. Sv. Tomáše Akvinského, učitele církve
31.1. Sv. Jana Boska, kněze

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.1.1800 nar. Václav Emanuel Horák, skladatel,
ředitel kůru v Týnském chrámu a u P. M. Sněžné
1.1.1950 všem církvím odebráno vedení matrik,
převzaly je Národní výbory
2.1.1895 nar. Antonín Slavíček, malíř, grafik
3.1.1875 zemř. Pierre A. Larousse, franc. slovníkář
4.1.1735 zemř. Jan Florian Hammerschmidt, kanovník staroboleslav. a vyšehradský, týnský farář
4.1.1960 zemř. Albert Camus, franc. spisovatel, filosof (Nobelova cena 1957)
5.1.1860 zemř. sv. Jan Nepom. Neumann, biskup
ve Filadelfii, redemptorista, r. 1977 svatořečen
6.1.1850 nar. Ladislav Stroupežnický, dramatik
7.1.1905 nar. František Šilhan, provinciál české
provincie jezuitů, 15 let vězněn za totality

8.1.1920 založení Církve československé (dnes
čsl. husitské), v čele církve K. Farský
8.1.1935 nar. Elvis Presley. amer. zpěvák
9.1.1890 nar. Karel Čapek, spisovatel, novinář
10.1.1055 zemř. Břetislav I., přemyslovský kníže
10.1.1985 zemř. Beno Blachut, operní pěvec
11.1.1880 nar. Otakar Novotný, architekt
12.1.1625 zemř. Jan Bruegel st., holandský malíř
12.1.1940 zemř. Joža Úprka, malíř, grafik
13.1.845 v Řeznu pokřtěno 14 českých knížat,
čímž započala christianizace Čech
14.1.1380 zemř. Jan Očko z Vlašimi, arcibiskup
pražský, první český kardinál
14.1.1875 nar. Albert Schweitzer, něm.-franc. teolog, lékař, filosof, skladatel, varhaník
15.1.1965 otevřena Obrazárna Pražského hradu
16.1.1840 zemř. František Tkadlík, malíř, první
český ředitel AVU v Praze
17.1.1905 nar. Jan Zahradníček, katol. básník
18.1.1835 nar. César Kjuj, ruský skladatel, kritik
19.1.1910 zemř. Otakar Hostinský, estetik, teoretik
20.1.1775 nar. André Marie Ampére, franc. fyzik
21.1.1905 papež Pius X. udělil poutnímu místu na
Svaté Hoře titul „Basilica minor“
21.1.1950 zemř. George Orwell, angl. spisovatel
22.1.1865 nar. Antonín Podlaha, biskup pražský,
historik umění, archeolog, editor
22.1.1900 nar. Jan Slavíček, malíř
22.1.1920 nar. Chiara Lubich, ital. zakladatelka
Hnutí fokoláre
23.1.1875 zemř. Charles Kingsley, angl. básník
24.1.1965 zemř. Winston Churchill, angl. státník
25.1.1540 nar. sv. Edmund Kampian, teolog
25.1.1965 papež Pavel VI. jmenoval kardinálem
pražského arcibiskupa Josefa Berana
26.1.1925 nar. Paul Newman, amer. herec, režisér
26.1.1950 nar. Jiří Lábus, herec
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
30.1.1720 nar. Canaletto, italský malíř
31.1.1785 nar. Magdaléna Rettigová, spisovatelka
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Úřední hodiny:
út, pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00

LITURGIE
st 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
s. Havel 10:00 M. Boží 9:30
s. Haštal 11:00
V chrámu Matky Boží první den roku slavíme pouť.
ne 5.1. 2. neděle po Narození Páně
U sv. Haštala doprovodí zpěvy bohoslužbu v 11:00
Chrámový sbor u sv. Ducha pod vedením K. Louly.
Po skončení dopolední bohoslužby u M. Boží zveme naše farníky k vánočnímu dopolednímu posezení, zvláště všechny v těchto dnech osamělé.
po 6.1. Slavnost Zjevení Páně
s. Havel 12:15
s. Haštal 15:00
M. Boží 18:00
Při bohoslužbách bude požehnána voda, křída a
kadidlo. Před 16 lety odešel na věčnost dlouholetý
týnského faráře P. Jiří Reinsberga. Vzpomínkové
setkání u jeho hrobu na Vinohradském hřbitově
ve 13:30 hod.
ne 12.1. Svátek Křtu Páně
s. Havel 8:30 M. Boží 9:30, 11:00 s. Haštal 11:11
Při dopolední bohoslužbě u Matky Boží zazní
Česká mše vánoční J. J. Ryby.
Pro výroční lednovou bohoslužbu v arkýřové kapli
sv. Kosmy a Damiána v Karolinu UK vzhledem
k opravě auly zatím nebylo stanoveno ani datum
ani náhradní místo. Bude případně ohlášeno
později.
Týden modliteb za jednotu křesťanů (18.-25.1.)
Ačkoliv od jeho vyhlášení v r. 1965 uplynulo již 55
let, nic se nezměnilo na aktuálnosti tématu. Nosnou
myšlenkou letošního týdne je verš: Zachovali se k
nám neobyčejně laskavě (Sk 28,2). Je to skutečně

zázrak, že se jako křesťané můžeme společně
scházet a chválit Boha Otce. K společné modlitbě
za účasti sboru Notre Dame se sejdeme v kostele
sv. Václava CČH v Resslově ul. ve st 22.1.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
O třetí neděli adventní sloužil bohoslužbu v Týnském chrámu O. arcibiskup. Společné slavení
liturgie vhodně doplnila adventními zpěvy Týnská
schola. Děkujeme všem, kteří již začátkem
prosince připravili naše chrámy k Adventu a
Vánocům a prosíme opět o pomoc při náročném
povánočním úklidu u M. Boží v út 14.1. od 9:00.
Info na tel. 602 204 213.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (OD 7.1.):
Společenství modlitby:
po 17:30 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:
st 18:40 Týn
Hovory o víře:
čt 17:00, 18:40 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 Týn
Na začátku ledna proběhne již 20. ročník Tříkrálové
sbírky, kterou pořádá Charita ČR. Naše farnost se
již tradičně také aktivně zapojí. Uvítáme koledující
dobrovolníky, bližší info na 602 457 200.
Sbor Notre Dame pořádá ve spolupráci s naší farností oblíbený Vánoční koncert. Koncert se uskuteční v út 7.1. v 19:30, kromě pásma koled s orchestrem Vánoční od L. Fišera zazní také pastorely
Jana E. Kypty (1813-1868). Vstupné je dobrovolné.
V rámci Dominikánského knižního salónu se ve st
8.1. v 19:30 uskuteční přednáška Promluvy o modlitbě Páně – sv. Augustin. Moderuje David Vopřada.
Lhotecká farnost pořádá v ne 19.1. od 16:30 v rámci své Farní akademie přednášku Svátosti v církevním právu. Boží dary nebo paragrafy? Hovořit bude

P. doc. Stanislav Přibyl a přednáška proběhne v levé boční kapli kostela P. Marie Královny míru.
Kolegium katolických lékařů zve na přednášku biskupa Mons. Zdenka Wasserbauera na téma Český
kněz a český katolický laik ve svobodné české
společnosti, ve spolupráci kněží a laiků. Přednáška
začíná ve st 22.1. v 18:30 v Knihovně III. interní
kliniky VFN, U nemocnice 1.
Otec Jordán Vinklárek OP, který obětavě po řadu
let vypomáhal také v naší farnosti, oslaví 25.1. požehnaných 95 let. Otci Jordánovi přejeme hodně sil
a Boží ochranu.
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Začátkem února se chystají mladí farníci na lyže do
Krušných hor. Případní zájemci se ještě urychleně
mohou přihlásit na č. 723 929 297.
Děkujeme všem farníkům, kteří v závěru roku poskytli dar farnosti na naše projekty, zejména na nekonečné opravy a údržbu našich památkových objektů. Největší z nich, oprava krovu a střechy Týnského chrámu, se po letech dostává do své druhé
poloviny. Čeká nás dokončení opravy střechy nad
jižní lodí a sakristií a rádi bychom ještě letos zahájili
práce nad severní lodí. V závěru roku se rovněž
podařilo obnovit silně poškozené dveře kdysi vedoucí do sakristie chrámu.
U Nejsv. Trojice byla dokončena několikaletá obnova barokní chrámové klenby v interiéru. Po restaurování silně poškozených nástropních maleb se podařilo najít a odkrýt rovněž dobovou malbu nad presbytářem, která byla překryta pozdějšími nátěry a
upadla v zapomenutí. Celý cyklus oslavující velké
činy Trojjediného Boha je dnes možné spatřit v původní podobě. V loňském roce jsme na stropě obnovili výmalbu, včetně opravy štukatur v kapli Sv.
Kříže. Nemilým zjištěním byly zcela ucpané odtokové svody odvádějící vodu ze střechy. Vlhkost tak ve
zvýšené míře pronikala do zdí kostela. V první fázi
byly nefunkční svody zčásti vyměněny a voda
odvedena do okolní zahrady. Nyní musí přijít na
řadu vlastní kanalizační řád, který se pokusíme
znovu zprovoznit a obnovit tak jeho původní funkci.

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

