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2.2. UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
3.2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
5.2. Sv. Agáty, panny a mučednice
6.2. Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
8.2. Sv. Jeronýma Emilianiho
9.2. 5. neděle v mezidobí
10.2. Sv. Scholastiky, panny
11.2. Panny Marie Lurdské
15.2. Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků františkánů
16.2. 6. neděle v mezidobí
17.2. Sv. Alexia a druhů, řeholníků
21.2. Sv. Petra Damianiho, biskupa
22.2. SVÁTEK STOLCE SV. PETRA
23.2. 7. neděle v mezidobí
DOBA POSTNÍ

st 26.2. POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.2.1910 zemř. Antonín Slavíček, malíř, krajinář
1.2.1990 vznikla redakce Náboženského života
v rámci Čs. rozhlasu
2.2.1455 zemř. Jan Papoušek ze Soběslavi, rektor
UK, teolog, utrakvistický farář v Týnském chrámu
2.2.1590 zemř. Martin Medek, pražský arcibiskup,
prosadil zavedení gregorián. kalendáře v Čechách
3.2.2010 zemř. Vojtěch Hrubý, kněz, salesián,
v Římě se věnoval práci s českými exulanty
4.2.1820 zemř. Jan Dlabač, historik, básník, ředitel
strahovského kůru
4.2.1860 nar. Jaroslav Sedláček, profesor semitských jazyků na, farář u sv. Jindřicha v Praze
5.2.1935 zemř. Jan Hejčl, teolog, profesor biblistiky, zajímal se o liturgiku, orientalistiku
6.2.1895 nar. Ferdinand Peroutka, novinář, publicista, prozaik, dramatik, literární kritik
6.2.1905 nar. Jan Werich, herec, dramatik
7.2.1855 nar. Jan Koula, architekt, malíř, etnograf

8.2.1725 zemř. Petr Veliký, ruský car
8.2.1915 nar. Vojtěch Tkadlčík, kněz, teolog, slavista, probošt kapituly olomoucké
9.2.1800 nar. Josef Führich, náboženský malíř
10.2.1890 nar. Boris Pasternak, ruský básník, prozaik (Nobelova cena 1958)
11.2.1905 nar. Zdeněk Burian, malíř, ilustrátor
12.2.1760 nar. Jan Lad. Dusík, skladatel, klavírista
13.2.1630 nar. Matěj Václav Šteyer, kněz, jezuita,
skladatel, r. 1683 vydal „Kancionál český“
13.2.1865 nar. Tomáš A. Hrabal, člen Řádu milosrdných bratří, vybudoval nemocnici Na Františku
14.2.1990 papež Jan Pavel II. jmenoval nové sídelní biskupy – Miloslava Vlka a Vojtěcha Cikrleho
15.2.1955 zemř. Otakar Španiel, sochař, řezbář
16.2.1855 nar. František Kvapil, básník
16.2.1945 zemř. Karel Kratina, farář od Sv. Ducha,
teolog, arcibiskupský notář, za nacismu popraven
17.2.1600 zemř. Giordano Bruno, ital. astronom
17.2.1940 zemř. Helena Malířová, prozaička, překladatelka, novinářka
18.2.1865 nar. Simeon Zapletal, děkan v Telči,
do Týnského chrámu dal pořídit nové zvony
18.2.1965 papež Pavel VI. jmenoval Frant. Tomáška apoštol. administrátorem pražské arcidiecéze
19.2.1605 zemř. Orazio Vecchi, ital. skladatel
19.2.1965 arcibiskup pražský Josef Beran donucen natrvalo opustit svou vlast
20.2.1790 zemř. Josef II., římský císař, český král
20.2.1970 zemř. Marta Krásová, operní pěvkyně
21.2.1860 nar. Karel Matěj Čapek-Chod, prozaik
22.2.1440 nar. Ladislav Pohrobek, český král
22.2.1810 nar. Fryderik Chopin, polský skladatel
22.2.1980 zemř. Oskar Kokoschka, rak. malíř
23.2.1685 nar. Georg Friedrich Händel, něm. skladatel, varhaník
23.2.1955 zemř. Paul Claudel, franc. básník
24.2.1775 nar. Matěj Kopecký, loutkář
25.2.1950 zemř. Josef Toufar, kněz, uvězněn a
týrán kvůli tzv. číhošťskému zázraku
26.2.1770 nar. Antonín Rejcha, skladatel
28.2.1630 nar. Matěj Tanner, provinciál jezuitů,
rektor pražské univerzity
28.2.1950 zemř. Karel Dvořák, sochař
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Úřední hodiny:
út, pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00

LITURGIE
ne 2.2. Uvedení Páně do chrámu
s. Havel 8:30 M. Boží 9:30, 21:00 s. Haštal 11:00
Při bohoslužbách budou žehnány svíce. V tento
den také v 10:00 ve strahovské basilice proběhne
arcidiecézní setkání zasvěcených osob.
po 3.2. Sv. Blažeje
s. Havel 12:15
V závěru bohoslužby se bude udělovat tzv. svatoblažejské požehnání. Podobně i následující neděli
po skončené mši sv.
ne 23.2 7. neděle v mezidobí
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30, 21:00
Při bohoslužbách se koná známá sbírka Svatopetrský haléř, jejíž výtěžek poputuje Svatému Stolci na
charitu a pomoc celosvětové církvi. Loni se v naší
arcidiecézi vybralo celkem 956.900,- Kč. Pán Bůh
zaplať za vaše dary!
st 26.2. Popeleční středa
s. Havel 12:15
s. Haštal 15:00 Sv. Duch 17:30
M. Boží 18:00
Dnem přísného postu začíná čtyřicetidenní doba
postní, která může být pro každého křesťana příležitostí k dobrým skutkům, posílení vůle a vnitřní
očistě srdce. Při bohoslužbách bude udělována
svátostina popelec.
V kostele bude označena tzv. postní kasička pro
almužnu potřebným.
Křížové cesty v době postní
Pátek: s. Havel 12:00, M. Boží 15:00
Neděle: s. Haštal 10:45 (před začátkem mše sv.)

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Děkujeme zvláště několika farníkům, kteří se
odváž-ně zapojili do Tříkrálové sbírky na pomoc
sociálně potřebným. Za naši farnost se podařilo
shromáždit 113.632,- Kč. Pán Bůh zaplať i všem
dárcům!
Část výtěžku bude určena na podporu Cesty 121.
V Týdnu modliteb za jednotu křesťanů jsme se
v kostele sv. Václava Na Zderaze společně setkali
při modlitbě s křesťany z církví Čsl. církve husitské
a Starokatolické. Mnohým se rozdíly mohou zdát
nepřekonatelné, přesto cíl máme společný. Usilovat
o jednotu s respektem k různosti je jedním z poslání
každého, kdo nese jméno Kristovo – křesťan.
Od 17. ledna má pražská arcidiecéze dva generální
vikáře: ke stávajícímu Mons. Zdenku Wasserbauerovi byl jmenován Mons. Jan Balík. V kompetenci
prvního bude duchovní život arcidiecéze, zdravotnictví a péči o farnosti, Mons. Balík bude odpovídat
za ekonomickou a hospodářskou činnost arcidiecéze, školství a charitu.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI:
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 18:35 Týn
Hovory o víře:
čt 17:00, 18:35 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
Pro chrám Matky Boží před Týnem přijmeme na
částečný úvazek kostelníka, kostelnici či pomocníka na úklid. Bližší info na 602 457 200.
Týnský chrám bude během února otevřen pouze
k bohoslužbám. Z klimatických a technických důvodů bude během dne otevřeno až začátku března.

Mimořádné prohlídky je možné objednat na farním
e-mailu.
Komunitní centrum Matky Terezy pořádá ve čt 6.2.
od 19:00 přednášku Kateřiny Lachmanové O těžkostech života a jak je uchopit.

www.ktf.cuni.cz. Doporučujeme i oblíbené kursy
pro veřejnost (přihlášky do 16.2.2020).

TÝNSKÉ LISTY

V ne 9.2. od 16:30 bude Mgr. Terezie Malá v kostele P. Marie Královny míru přednášet na téma Židovské svátky. Co kdy a jak Židé slaví?
V rámci Akademie nejen pro seniory se ve st 12.2.
od 9:30 uskuteční přednáška P. Pavla Kuneše Jak
jsme se před 55 lety potkali s koncilem. Přednáška
proběhne v prostorách Pastoračního střediska AP.
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Vyšehradská kapitula a farnost pořádají v polovině
února tradiční pouť snoubenců ke sv. Valentinu.
V pá 15.2. se v prostorách Kolegiátní kapituly na
Vyšehradě od 10:00 do 15:00 uskuteční rekolekce
pod vedením Mons. Aleše Opatrného. Od 15:30
pak navazuje poutní mše sv., kterou bude
celebrovat P. Michal Němeček.
Z několika přednášek centra Dominikánská 8 upozorňujeme na st 19.2., kdy od 19:30 se v barokním
refektáři kláštera v Jilské ulici uskuteční tematický
večer na téma Gregoriánský chorál. Moderuje
Blažej Matusiak OP.
Sbor Notre Dame zazpívá na benefičním koncertě
pro Školu sv. Augustina, která má své sídlo v pražské Krči a založila ji česká provincie řádu augustiniánů. Koncert se uskuteční v so 22.2. v 18:00
v kostele sv. Tomáše na Malé Straně.
Kolegium katolických lékařů zve na přednášku doc.
Jaroslava Šebka Sto let od narození sv. Jana Pavla
II. Zájemci mohou přijít ve st 26.2. v 18:30 do knihovny III. int. kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2.
Poslední únorový den je termín pro podání přihlášek ke studiu Katolické teologické fakulty UK. Fakulta letos nabízí pět oborů: Katolickou teologii,
Teologické nauky, Aplikovanou etikou, Dějiny křesťanského umění a Dějiny evropské kultury. Studovat může opravdu každý. Přihlášky lze najít na

Obětování Páně, Simon Vouet, olej na plátně, 1640-41
Musée du Louvre, Paris

__________________________________________
Pro vnitřní potřebu vydává farnost při chrámu

Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

