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2.2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
3.2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
4.2. 5. neděle v mezidobí
5.2. Sv. Agáty, panny a mučednice
6.2. Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
8.2. Sv. Jeronýma Emilianiho
10.2. Sv. Scholastiky, panny
11.2. 6. neděle v mezidobí
DOBA POSTNÍ

st 14.2. POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu
so 17.2. Sv. Alexia a druhů, řeholníků
ne 18.2. 1. neděle postní
st 21.2. Sv. Petra Daminaiho, biskupa
čt 22.2. STOLCE SV. PETRA, APOŠTOLA
pá 23.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
ne 25.2. 2. neděle postní

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.2.1958 zemř. Clinton Joseph Davisson, americký
fyzik (Nobelova cena 1937)
2.2.1353 zemř. Anna Falcká, německá kněžna,
česká královna, druhá manželka Karla IV.
2.2.1973 papež Pavel VI. zveřejnil jmenování biskupa Trochty kardinálem „in pectore“ z roku 1969
2.2.1998 nově zvolený prezident Václav Havel se
poklonil ostatkům sv. Václava a sv. Vojtěcha
3.2.1468 zemř. Johannes Gutenberg, německý
vynálezce knihtisku
3.2.1908 nar. Ladislav Hlad, tajný nesídelný pražský biskup, za komunismu nespravedlivě vězněn
4.2.1808 nar. Josef K. Tyl, spisovatel, herec
5.2.1758 zemř. Ferdinand J. Troyer z Troyersteinu,
světící biskup olomoucký, kardinál
5.2.1883 nar. Josef Mach, básník, překladatel
6.2.1793 zemř. Carlo Goldoni, italský dramatik
6.2.1923 zemř. Adolf Heyduk, básník
7.2.1228 zemř. Jarloch ze Žitavy, první opat premonstrátského kláštera v Milevsku, autor kroniky

7.2.1478 nar. Thomas Morus, anglický filosof a
státník, kanonizován v r. 1935
7.2.1748 zemř. Karel Josef Hiernle, sochař, řezbář, tvůrce děl pro benediktinské kláštery
8.2.1828 nar. Jules Verne, francouzský prozaik,
dramatik, tvůrce fantastických románů
9.2.1753 nar. Václav Matěj Kramerius, národní buditel, spisovatel, novinář, nakladatel
9.2.1873 nar. Josef Florián, vydavatel, překladatel,
vydával knihy v edici „Dobré dílo“
10.2.1993 papež Jan Pavel II. povýšil břevnovské
benediktinské opatství na arciopatství
11.2.1218 papež Honorius III. povolil členům řádu
dominikánů kázat po celém světě
11.2.1858 Bernadettě Soubirousové se zjevila
Panna Maria v Lurdech ve Francii
11.2.1868 zemř. Jean Bernard Foucault, fyzik
12.2.1693 nar. Siard Frant. Nosecký, premonstrát,
malíř fresek na Strahově, podpřevor v Milevsku
13.2.1518 nar. Antonín Brus z Mohelnice, pražský
arcibiskup, prosazoval kult sv. Anežky České
13.2.1883 zemř. Richard Wagner, něm. skladatel
14.2.1878 nar. Bohumil Kafka, sochař
15.2.1368 nar. Zikmund Lucemburský, český a
uherský král, římský císař
15.2.1738 zemř. Matyáš Bernard Braun, sochař
17.2.1653 nar. Arcangelo Corelli, italský skladatel
17.2.1673 zemř. Moliére (vl. jménem Jean Batiste
Poquelin), franc. dramatik, herec
17.2.1853 nar. Jaroslav Vrchlický (vl. jménem Emil
Frída), básník, dramatik
18.2.1923 nar. Antonín Jedlička, herec, imitátor
19.2.1473 nar. Mikuláš Koperník, polský astronom
20.2.1888 nar. Georges Bernanos, franc. spisovatel
22.2.1833 nar. Josef Foerster, varhaník, hudební
pedagog, skladatel
23.2.1443 nar. Matyáš I. Korvín, uherský král, korunovaný český král
23.2.1883 nar. Karl Jaspers, německý filosof
23.2.1883 zemř. Jan Valerián Jirsík, biskup českobudějovický, národní buditel
23.2.1908 zemř. Svatopluk Čech, básník, prozaik
24.2.1463 nar. Giovanni Pico della Mirandola, italský renesanční filosof, básník

26.2.1948 pražský arcibiskup J. Beran vydal pastýřský list „Arcibiskupe nemlč, nesmíš mlčet!“
26.2.1898 nar. Konstantin Biebl, básník
27.2.1873 nar. Enrico Caruso, italský operní pěvec
28.2.1533 nar. Michel de Montaigne, francouzský
filosof, spisovatel
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LITURGIE
pá 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00
Při bohoslužbách budou žehnány svíce ukazující na
Krista jako světlo našich životů; tento den se také
připomíná Světový den zasvěceného života.
Bohoslužba řeholníků a řeholnic s O. kardinálem u
Všech sv. na Hradě o den později (so 3.2.) v 10:00.
so 3.2. Sv. Blažeje
Po mši sv. v 8:00 hod. u M. Boží je možné přijmout
tzv. Svatoblažejské požehnání chránící od nemocí
krčních.
st 14.2. Popeleční středa
s. Havel 12:15
s. Haštal 15:00
M. Boží 18:00
Dnem přísného postu začíná čtyřicetidenní doba
půstu, v níž máme opět příležitost přiblížit svůj život
Kristu. Zkusme času dobře využít! Při bohoslužbách
bude udělována svátostina popelce.
Modleme se rovněž za katechumeny, kteří se
připravují na přijetí křtu o Velikonocích.
V každém kostele bude označena tzv. postní
kasička pro almužnu potřebným.
ne 18.2. 1. neděle postní
U M. Boží se uskuteční přenos bohoslužby Českým
rozhlasem Vltava. Začátek mše sv. již v 9:00 hod.!

ne 25.2. 3. neděle postní
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30
s. Haštal 11:00
Při bohoslužbách proběhne sbírka Svatopetrský
haléř, určená na charitativní potřeby Svatého stolce. Loni se v naší arcidiecézi vybralo 951.428 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Nepřemýšlíte také o studiu? Katolická teologická
fakulta přijímá do konce února přihlášky ke studiu
těchto studijních oborů: Katolická teologie, Teolog.
nauky, Aplikovaná etika, Dějiny křesťanského umění a Dějiny evropské kultury. Podrobnosti jsou k dispozici na www.ktf.cuni.cz.

Křížové cesty v době postní
Pátek: s. Havel 12:00, M. Boží 15:00
Neděle: s. Haštal 10:45 (před začátkem mše sv.)

Zájemci z řad mladých lidí o poznání řeholních společenství v naší zemi se mohou v út 6.2. zúčastnit
Setkání mládeže a řeholníků pražské arcidiecéze.
Program začne v 18:00 mší sv. v kostele Panny
Marie Sněžné a bude pokračovat do cca 22.00 ve
františkánském klášteře. Účastníci se mohou setkat
se zástupci různých řeholí, vyslechnout zamyšlení P.
Františka Hylmara SJ o poznání povolání a také
přijmout svátost smíření či využít možnosti adorace
nebo osobního rozhovoru s přítomnými řeholníky.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
V loňském roce se poprvé po více jak 80 letech konala bohoslužba v aule Karolina v arkýřové kapli sv.
Kosmy a Damiána. Letos díky vstřícnosti Univerzity
Karlovy se mše sv. slavila znovu, tentokrát byl
hlavním celebrantem pražský a velký kancléř O.
kardinál. Přítomné osobně přivítal rektor UK prof.
Tomáš Zima a prorektor prof. Jan Royt. Koncelebroval i končící děkan KTF UK P. Prokop Brož,
zpěvem doprovodil sbor Notre Dame.
O týden později se v Týně konala instalace nového
děkana KTF za početné účasti akademické obce a
několika biskupů.
Dne 23.1. jmenoval Svatý Otec novým pražským
pomocným biskupem dosavadního generálního
vikáře Mons. Zdenka Wasserbauera. Nový biskup
přijme biskupské svěcení v květnu, přesný termín
bude ještě oznámen. Modleme se za něj a vyprošujme mu dary Ducha svatého!
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
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:
st 17:00 Týn
Hovory o víře:
čt 17:00, 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
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Ve st 14.2. pořádá Pastorační středisko v rámci
Akademie pro seniory přednášku dr. Lenky Jeřábkové nazvanou Zajímavé osobnosti strahovského
kláštera. 28.2. promluví Mons. Aleš Opatrný O radosti a síle života ze křtu. Přednášky se konají
v Pastoračním středisku od 9:30 do 11:00.
Vyšehradská kapitula zve zamilované páry na Pouť
k sv. Valentinu. Program zahrnuje dopolední rekolekci a vyvrcholí odpoledne mší sv.
Doba postní vybízí k pohledu do vlastního nitra a
k tomu dobře poslouží např. duchovní cvičení. Vřele
doporučujeme nejbližší exerciční domy v Kolíně a na
Svaté Hoře, které nabízejí mnoho možností.
Pěvecký sbor Notre Dame zazpívá na benefičním
koncertě pro Nemocnici pod Petřínem spravovanou
sestrami boromejkami. Koncert se uskuteční v ne
18.2. v 16:00 v kostele sv. Karla; zazní nádherné dílo Dietricha Buxtehude Membra Jesu nostri.
V rámci Tříkrálové sbírky se ve farnosti M. Boží sesbíralo celkem 91.830 Kč, ve farnosti sv. Ducha
6.230,- Kč a u Nejsv. Trojice v Podskalí 8.605,- Kč.
Pán Bůh zaplať všem dárcům i těm, kteří se ve svém
čase ochotně podíleli na vybírání darů.

Simeon s Ježíškem, Pietro Cavallini, 1296-1300
mozaika, kostel Santa Maria v Trastevere, Řím

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

