LITURGICKÝ KALENDÁŘ
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6.1.
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9.1.

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE
2. neděle po Narození Páně
Nejsvětějšího Jména Ježíš
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
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13.1. Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
16.1. 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. Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
23.1. 3. neděle v mezidobí
24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa
25.1. OBRÁCENÍ SV. PAVLA
SVÁTEK
26.1. Sv. Timoteje a Tita, biskupů
27.1. Sv. Anděly Mericiové, panny
28.1. Sv. Tomáše Akvinského, učitele církve
30.1. 4 neděle v mezidobí
31.1. Sv. Jana Boska, kněze

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.1.1252 zemř. sv. Zdislava, zakladatelka kláštera
a špitálu v Jablonném v Podještědí
1.1.1782 zemř. Johann Bach, německý skladatel
1.1.1907 založena Římskokat. farnost u kostela sv.
Prokopa v Praze-Braníku
2.1.982 zemř. Dětmar, první pražský biskup
2.1.1732 nar. Frant. X. Brixi, skladatel, varhaník
2.1.1982 zemř. Bohdan Chudoba, historik, filosof,
publicista katol. orientace, překladatel
3.1.1892 nar. John R. Tolkien, anglický prozaik
3.1.2002 kardinál Miloslav Vlk vyhlásil statut Lorety
jako poutního kostela
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
6.1.1987 zemř. Pavel Trost, filolog, literární vědec
7.1.1957 zemř. Josip Plečnik, slovinský architekt,
urbanista, designér
8.1.1642 zemř. Galileo Galilei, ital. fyzik, astronom
9.1.1807 nar. Jan Fabian, děkan KTF UK, děkan
kapituly u Všech svatých, biblista
9.1.1902 nar. sv. Josemaría Escriva de Balaguer,
španěl. kněz, zakladatel Opus Dei
11.1.1852 nar. František Kordač, teolog, pražský
arcibiskup, založil Arcibiskupské 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
13.1.1571 zemř. Jan Augusta, nábož. myslitel, biskup Jednoty bratrské
15.1.1622 nar. Moliére (vl. jm. Jean B. Poquelin),
francouzský dramatik, herec
16.1.1892 nar. Josef Skupa, loutkař, režisér
17.1.1972 zemř. Betty Smith, amer. prozaička
19.1.1652 zemř. Vilém Slavata, politik, spisovatel
19.1.1942 nar. Josef Hrdlička, světící biskup
olomoucký
20.1.1292 nar. Eliška Přemyslovna, česká 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, malíř vrcholného
baroka
21.1.1817 nar. Amálie Mánesová, malířka
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
23.1.1937 zemř. Josef Pekař, historik
24.1.1852 zemř. Ján Kollár, slovenský spisovatel
25.1.1742 zemř. Edmund Halley, angl. astronom,
matematik
25.1.1797 zemř. Franz Anton Hillebrandt, rakouský
stavitel, architekt
26.1.1347 papež Kliment VI. vydal zakládací

listinou souhlas k založení pražské univerzity
27.1.1897 nar. Karel Lamač, film. scénárista, herec, režisér
27.1.1997 založena Římskokatol. farnost u kostela
sv. Alžběty Durynské v Praze-Kbelích
28.1.1572 nar. sv. Jana Františka de Chantal,
francouzská zakladatelka řádu salesiánek
30.1.1652 zemř. Georges de la Tour, franc. malíř
31.1.1797 nar. Franz Schubert, rak. skladatel
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LITURGIE
so 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
M. Boží 9:30
s. Havel 10:00
s. Haštal 11:00
Poutní mše sv. v Týnském chrámu a také u sv. Haštala bude slavena latinsky.
V 18:00 se uskuteční ekumenická bohoslužba v kostele Krista Spasitele na Barrandově. Zúčastní se jí
mj. biskup Mons. Tomáš Holub, předseda Rady
ČBK pro ekumenismus, spolu s představiteli dalších křesťanských církví. Novoroční slavnost bude
živě vysílána na ČT 2.
čt 6.1. Slavnost Zjevení Páně
s. Havel 12:15 s. Haštal 16:30 s. Duch 17:00
M. Boží 18:00
Při mši sv. budou žehnány voda, křída a kadidlo.
„Všichni svatí jsou hvězdami, kde nejprve ze sotva
patrného člověka explozí světla, Božím slovem, vytryskne zář pravdy Boží a ukazuje nám cestu. Pán
chce, abychom i my se stali hvězdami, aby také
v nás explodovala tato proměňující víra, kterou se
uvolní do nás vložené světlo, abychom našli cestu
a stali se jejími ukazateli pro druhé.“ (emer. papež
Benedikt XVI.)

Ten den si také připomeneme 18 let od odchodu na
věčnost P. Jiřího Reinsberga. Za jeho duši se
pomodlíme ve 14:00 na Vinohradském hřbitově.
ne 9.1. Svátek Křtu Páně
s. Havel 8:30 M. Boží 9:30, 21:00 s. Duch 9:30
s. Haštal 11:00
Při dopolední bohoslužbě u Matky Boží zazní v podání sboru Notre Dame Česká mše vánoční J. J.
Ryby. U sv. Haštala bude zpívat sbor NanoChor
pod vedením Lukáše Prchala. Tímto dnem končí
vánoční doba. Jesličky však zůstávají vystaveny až
do svátku Hromnic 2. února.
ne 23.1. Neděle Božího slova
Svatý Otec František stanovil, že 3. neděle v liturg.
mezidobí se bude po celém světě slavit jako Neděle Božího slova. ČBK proto přesunula sbírku ve
prospěch biblického apoštolátu již na tuto neděli.
Polovinu výtěžku obdrží České katolické biblické
dílo a polovinu Česká biblická společnost.
Týden modliteb za jednotu křesťanů 18.-25.1.
Motto: Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli
jsme se mu poklonit (Mt 2,2)
Ke společné modlitbě se sejdeme v út 25.1. v 18:00
opět v kostele sv. Václava Na Zderaze. Bohoslužbu
doprovodí svými zpěvy sbor Notre Dame.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Na 4. neděli adventní navštívil naši farnost O. kardinál Dominik Duka. Vyjádřil vděk nad pravidelným
adventním setkáváním v naší farnosti.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (OD 10.1.2022)
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 o víře:
st 18:40 Týn
Setkání nad Písmem:
čt 18:40 Týn
Pěvec. sbory: čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13

V polovině prosince byla kolaudací uzavřena letošní etapa prací na opravě krovu a výměně střešní
krytiny Týnského chrámu. Nově je v pořádku část
střechy nad severní lodí. Tyto práce si vyžádaly necelých 5,3 mil Kč včetně poplatků za zábor staveniště a stavebního dozoru. Dotace z MK ČR a MHMP
činily cca 4 mil Kč. Rádi bychom všechny práce
započaté před 9 lety dokončili nejpozději v r. 2023.
V neděli 9.1. oslaví požehnaných 89 let P. RNDr.
Stanislav Hrách, který sloužil dlouhá léta také v našich kostelech, přejeme mu hojnost Božích milostí
a pevné zdraví!
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Přispět do Tříkrálové sbírky bude možné v našich
chrámech do 9.1.2022, zvláště po skončení pravidelných bohoslužeb.
Katolická teologická fakulta UK připravila nový projekt HUTný podcast o historii, umění a teologii.
Jednotlivé díly jsou k poslechu v podcastových aplikacích, např. Spotify či Google Podcasts. Z témat
vybíráme např. Teologie manželství pro neteology;
Odraz nemoci a bolesti v životě člověka; Otázka,
která se ptá po cestě církve.
Úklid Týnského chrámu po Vánocích proběhne v út
11.1. od 9:00 v průběhu celého dne. Předem děkujeme všem ochotným farníkům za pomoc.
Setkání zájemců k Synodální cestě, kterou vyhlásil
papež František, se uskuteční ve čt 20.1. v 18:45
hod. na týnské faře. Podněty k vybranému tématu
budou nabídnuty k diecéznímu zpracování. Bližší
info na tel. 602 457 200.
Pastorační asistent Š. Filipec zve na „podcast“ a k
setkání na týnské faře v ne 30.1. po dopolední mši
sv. Pravidelná setkávání vždy poslední neděli
v měsíci ponesou název Nad kávou se Štěpánem u
Matky Boží (tejnské). Tématem budou události
v církvi, ale i v umění a hudbě.
Farní třídenní pobyt v Orlických horách se uskuteční ve dnech 27.-30.1., info a přihlášky na tel.
s723 929 297.

Klanění králů, olej na dřevě, Wilhelm Stetter, 1526
Walters Art Museum, Baltimore

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

