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 Peñafortu, 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
1.1.1826 založen Spolek pro pěstování církevní
hudby v Čechách
1.1.1996 otevřen první Hospic sv. Anežky České
v Červeném Kostelci
2.1.1726 zemř. Domenico Zipoli, ital. skladatel
2.1.1861 zemř. František Vilém IV., pruský král
2.1.1866 nar. George Gilbert Murray, angl. klasický filolog, spisovatel
3.1.1691 zemř. Karel Škréta Ml., malíř, restaurátor
4.1.1846 nar. Jan Karafiát, spisovatel
5.1.1921 zemř. Ernest Denis, franc. historik
5.1.1976 zemř. Jaroslav Brůha, sochař, medailér
6.1.1856 založena Kongregace Šedých sester III.
Řádu sv. Františka
6.1.1876 nar. Josef Hanuš, kanovník Metropol. kapituly u sv. Víta, profesor

7.1.1736 zemř. Česlav Vaňura, kněz, minorita, regenschori v basilice sv. Jakuba v Praze
7.1.1991 zemř. Jan Ev. Urban, františkán, teolog,
za totality vězněn
8.1.1601 nar. Baltasar Gracián, španěl. filosof
8.1.1831 zemř. Frant. Vincenc Kramář-Krommer,
český skladatel působící ve Vídni
8.1.1896 zemř. Paul Verlaine, franc. básník
10.1.1701 zemř. Jan Ignác Dlouhoveský, farář
v Týnském chrámu, kanovník svatovítský, biskup
10.1.1786 nar. Antonín Klement Zahrádka, opat
oseckého kláštera, profesor biblistiky
11.1.1746 nar. František Adam Míča, skladatel
11.1.1901 nar. Vladimír Novotný, historik umění
12.1.1861 zemř. Václav Hanka, lit. historik, filolog
13.1.1596 nar. Jan van Goyen, holandský malíř
13.1.1961 zemř. František Drtikol, fotograf, malíř
14.1.1601 nar. sv. Jan Eudes, kněz, zakladatel
eudistů a kongregace sester od Dobrého pastýře
14.1.1896 nar. Karel Svolinský, malíř, grafik
15.1.1731 nar. Norbert Adam Boccius, kněz, člen
Řádu milosrdných bratří, lékař, botanik
15.1.1891 papež Lev XIII. vyhlásil sociální encykliku „Rerum novarum“
15.1.1926 zemř. August Sedláček, historik
16.1.1856 nar. Klement Václav Petr, kněz, zakladatel petrinů
17.1.1706 nar. Benjamin Franklin, amer. politik, diplomat, myslitel, přírodovědec
18.1.1811 nar. Charles John Kean, angl. herec
19.1.1576 zemř. Hans Sachs, něm. básník
19.1.1736 nar. James Watt, angl. fyzik, konstruktér
parního stroje
20.1.1211 nar. sv. Anežka Česká, zakladatelka a
první abatyše kláštera sv. Františka v Praze
20.1.1816 zemř. Johann Nepomuk Grün, opat
strahovského kláštera, univerzitní rektor
21.1.1759 nar. Alois Josef Krakovský z Kolovrat,
světící biskup olomouc., sídelní v Hradci Králové
22.1.1561 nar. Francis Bacon, angl. filosof
22.1.1941 zemř. František Křižík, elektrotechnik,
vynálezce, podnikatel
23.1.1861 nar. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, pedagog, publicista, spisovatel

23.1.1891 nar. František Smolík, herec
23.1.1901 nar. Jaroslav Seifert, básník (Nobelova
cena 1984)
25.1.1586 zemř. Lucas Cranach ml., německý malíř
25.1.1951 nar. Boris Rösner, herec
25.1.2006 papež Benedikt XVI. vydal encykliku
„Deus caritas est“ o křesťanské lásce
27.1.1756 nar. Wolfgang Amadeus Mozart, rak.
skladatel
27.1.1901 zemř. Giuseppe Verdi, ital. skladatel
28.1.1061 zemř. Spytihněv II., český kníže, syn
Břetislava I.
28.1.1596 zemř. Francis Drake, anglický admirál,
objevitel
29.1.1901 zemř. Julius Zeyer, spisovatel
30.1.1951 zemř. Ferdinand Porsche, něm. konstruktér aut
31.1.1951 zemř. Bohuslav Jarolímek, opat strahovského kláštera, za totality vězněn
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LITURGIE
Bohoslužby v nouzovém stavu
Počet účastníků bohoslužeb se řídí vládním nařízením, momentálně je od 27.12. povoleno zaplnit
kostel z 10% kapacity k sezení. Během bohoslužeb
není umožněn hromadný zpěv farníků. Opět je třeba zachovávat vzájemné rozestupy, mít nasazenou
ochrannou roušku a dezinfikovat si ruce. Aktuální
informace najdete na našich webových stránkách.
Bohoslužby v našich chrámech:
M. Boží: ne 9:30, st-čt 18:00, pá 15:00, so 8:00
s. Havel: ne 8:30, po-pá 12:15 s. Duch: ne 9:30
s. Haštal: ne 11:00
N.Trojice: ne 9:00

pá 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
M. Boží 9:30
s. Havel 10:00
s. Haštal 11:00
st 6.1. Slavnost Zjevení Páně
s. Havel 12:15 s. Haštal 15:00
s. Duch 16:30
M. Boží 18:00
Při bohoslužbách bude jako obvykle svěcena voda,
křída a kadidlo. Tento den si také připomínáme den
úmrtí O. Jiřího Reinsberga (+2004). Modlitba u jeho
hrobu na Vinohradském hřbitově ve 13:30 hod.
ne 10.1. Svátek Křtu Páně
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30
s. Haštal
11:00
Letos po mnoha letech, bohužel, nezazní Česká
mše vánoční J. J. Ryby, dá-li Bůh snad opět za rok.
18.-25.1. Týden modliteb za jednotu křesťanů
Motto letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“ (srov. Jn 15,5-9). Ekumenická bohoslužba by
se
konala
jen
v případě
zlepšení
protipandemických opatření (aktuálně viz farní
web).
Otvírací doba chrámu Matky Boží k modlitbě a
zastavení u jesliček
út-so 10:00-12:00, 14:00-16:00
ne 10:30-12:00

UDÁLOSTI V CÍRKVI
V prosinci odešlo na věčnost několik významných
osobností. Připomeňme alespoň O. Jiřího Skoblíka
(+13.12.), morálního teologa a vynikajícího kazatele, salesiána O. Jiřího Kopice SDB (+25.11.), působícího celý život v Itálii a v Německu, či výraznou
osobnost ČCE Svatopluka Karáska (+20.12.). RIP.
Na svátek Svaté Rodiny vyhlásil papež František
Rok rodiny věnovaný úloze rodiny v církvi, podpoře
párů na cestě k manželství a při obtížích partnerského života. Rok rodiny začne na svátek sv. Josefa 19. března 2021 a vyvrcholí 26. června 2022
desátým Světovým setkáním rodin v Římě.

Tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita
ČR, se letos uskutečňuje v on-line podobě, tj. prostřednictvím webu. Sbírka je prodloužena až do 24.
ledna 2021, všechny informace jsou k dispozici na
www.trikralovasbírka.cz.
Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí pořádá
všechny akce on-line. Lze je sledovat na YouTube
či Facebooku. V lednu je pro zájemce připraveno:
čt 7.1. 19:30 Náš digitální domov (o digitálních
technologiích v našem životě)
st 13.1. 19:30 Fratelli tutti (o nové sociální encyklice
papeže Františka)
čt 21.1. 19:30 Patřit k církvi (otázky ohledně
důležitosti církve pro věřící)
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Prof. Jan Sokol pořádá pro svou domovskou farnost
na Břevnově cyklus online přednášek Povzbuzení
ve víře. Od prosince zveřejňuje cca 10ti min.
promluvy na téma Vyznání víry. Přednášky jsou
k dispozici na webu břevnovské farnosti.
Redakce Katolického týdeníku nabízí v době
pande-mie zdarma elektronickou podobu novin.
Aktuální číslo je k dispozici vždy od soboty na
www.katyd.cz.
MODLITBA V DOBĚ PANDEMIE
Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a našich těl. Shlédni na své
děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené
době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe
obracejí a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše
nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim
vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a
dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v
době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem
sv. žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!
(autory modlitby jsou biskupové Rady evropských
biskupských konferencí)

Klanění mágů, tempera na dřevě, kol. 1462
Giovanni di Paolo, MMA New York

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

