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2.2. UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU SVÁTEK
3.2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
5.2. Sv. Agáty, panny a mučednice
6.2. Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
7.2. 5. neděle v mezidobí
8.2. Sv. Jeronýma Emilianiho
10.2. Sv. Scholastiky, panny
11.2. Panny Marie Lurdské
14.2. 6. neděle v mezidobí
15.2. Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
DOBA POSTNÍ

st 17.2. POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu
ne 21.2. 1. neděle postní
po 22.2. STOLCE SV. PETRA
SVÁTEK
út 23.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
ne 28.2. 2. neděle postní

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.2.1876 nar. Franta Anýž, šperkař, medailér
2.2.1681 v pražských kostelech slouženo Te Deum jako poděkování za ukončení morové rány
2.2.1956 zahájen přesun kaple sv. Maří Magdalény u Čechova mostu v Praze
2.2.1996 papež Jan Pavel II. vyhlásil tento den
„Dnem zasvěceného života“
2.2.2001 v Litoměřicích otevřen nový hospic sv.
Štěpána
4.2.1781 zemř. Josef Mysliveček, skladatel
4.2.1811 nar. sv. Petr Julián Eymard, franc. kněz,
zakladatel řádu eucharistiánů
5.2.1356 papež Inocenc VI. povolil augustiniánům
v Litomyšli postavit klášter
6.2.1191 papež Klement III. poskytl Řádu německých rytířů papežskou ochranu
6.2.1911 nar. Ronald Reagan, prezident USA
(1981–1989)
6.2.2001 v Praze-Kobylisích položen základní kámen Domu bible

8.2.1591 nar. Guercino (vl. jm. Giovanni Francesco Barbieri), ital. malíř
9.2.1941 zemř. Josef Šejnost, sochař, medailér
9.2.1956 zemř. Jan Kapistrán Vyskočil, františkán,
historik, věnoval se osobnosti Anežky České
10.2.1961 zemř. Jakub Deml, básník, prozaik,
překladatel, publicista, vydavatel knih
12.2.1931 zahájil vysílání Vatikánský rozhlas
13.2.921 zemř. Vratislav I., kníže z rodu Přemyslovců
13.2.2006 zemř. Vojtěch Jiří Engelhart, benediktin,
převor Emauzského kláštera
14.2.1571 zemř. Benvenuto Cellini, ital. sochař a
zlatotepec
15.2.1611 v klášteře P. Marie Sněžné v Praze povražděno 14 členů konventu františkánů
15.2.1831 nar. Josef Hlávka, architekt, podnikatel,
mecenáš vědy a umění
16.2.1126 papež Honorius II. potvrdil bulou řád
premonstrátů
16.2.1941 zemř. Alfréd Fuchs, novinář, publicista,
esejista, překladatel
17.2.1281 zemř. Bruno ze Schauenburku, olomoucký biskup, založil město Kroměříž a kapitulu
17.2.1886 nar. Bohumil Stašek, probošt kapituly
vyšehradské, publicista, vězněn v Dachau
18.2.1986 zemř. Václav Smetáček, dirigent, skladatel, hobojista, hud. pedagog
19.2.1711 v kostele Nanebevzetí P. Marie na Karlově posvěceny Svaté schody
20.2.1901 nar. Jan Evang. Urban, františkán, spisovatel, 13 let za totality vězněn
20.2.1921 zemř. Josef Doubrava, biskup královéhradecký, právník, spisovatel
21.2.1901 zemř. Emanuel Max, sochař, autor sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Týnském chrámu
21.2.1846 nar. Svatopluk Čech, básník, prozaik
22.2.1471 zemř. Jan Rokycana, teolog, husitský
kazatel, farář u M. Boží před Týnem
23.2.1996 papež Jan Pavel II. konstitucí „Universi
Dominici gregis“ změnil pravidla při volbě papeže
23.2.2001 Jiří Paďour jmenován papežem Janem
Pavlem II. českobudějovickým biskupem
24.2.1981 zavražděn Přemysl Coufal, tajně vysvě-

cený kněz a benediktinský opat v tajné církvi
25.2.1841 nar. Auguste Renoir, franc. malíř, grafik
26.2.1361 nar. Václav IV., český král a německý
císař z dynastie Lucemburků
27.2.1936 zemř. Ivan Petrovič Pavlov, ruský fyziolog (Nobelova cena 1904)
29.2.1836 nar. Jan Ferdinand Kalous, probošt
kapituly staroboleslavské, ceremonář
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LITURGIE
Bohoslužby v nouzovém stavu
Počet účastníků bohoslužeb se řídí vládním nařízením, momentálně je povoleno zaplnit kostel z 10%
kapacity k sezení. Opět je třeba zachovávat rozestupy, mít nasazenou roušku a dezinfikovat si ruce.
Aktuální informace na našich webových stránkách.
Bohoslužby v našich chrámech v únoru
M. Boží: st, čt 18:00, pá 15:00, so 8:00, ne 9:30
s. Havel: po-pá 12:15, ne 8:30 s. Haštal: ne: 11:00
s. Duch: ne 9:30
N.Trojice: ne 9:00
út 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00
Při bohoslužbách budou žehnány svíce, které mají
symbolickou úlohu. Svíce sebe sama stravuje, aby
vnesla světlo do temnot (života). V tento den je
slaven i Světový den zasvěcených osob.
st 17.2. Popeleční středa
s. Havel 12:15
s. Haštal 15:00
M. Boží 18:00
s. Duch 19:00
Popeleční středou vstupujeme do období čtyřicetidenního půstu, jehož vyvrcholením budou Velikonoce. Svátostina popelec se uděluje od konce 11.

století jako symbol kajícnosti. Tento den držíme
přísný půst – zdrženlivosti od masa i obecné újmy
od jídla (plné nasycení pouze jednou za den).
ne 21.2. 1. neděle postní
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30
s. Haštal 11:00
Při bohoslužbách bude vykonána sbírka „Svatopetrský haléř“. Loni se v naší arcidiecézi vybralo
celkem 955.325,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary!
Křížové cesty v postní době
pá 12:00 s. Havel, 15:00 M. Boží
ne 10:45 s. Haštal
V našich kostelích je označena kasička pro postní
almužnu. Vybrané finance budou použity pro
potřebné.
U Mariánského sloupu pokračuje každou středu od
17:00 modlitba sv. růžence.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Na konci prosince nás nečekaně předešel na věčnost předseda Společnosti pro obnovu mariánského sloupu Ing. Václav Dajbych. V chrámu M. Boží
pohřební mši sv. celebroval O. kardinál. Díky Bohu,
že se Ing. Dajbych dožil postavení a požehnání obnoveného mariánského sloupu. Jeho duši svěřujeme přímluvě M. Boží, k jejíž oslavě toho tolik učinil!
Památka P. Marie Lurdské 11.2. je věnována 29.
světovému dni nemocných. Papež František vyzývá k vytváření vztahu k nemocným, neboť základem každé péče je vztah důvěry. Naléhá na celostní přístup a respekt k nemocným, zajištění profesionality zdravotníků a udržení dobrých vztahů s rodinami. Celé poselství papeže Františka je možné si
přečíst na www.cirkev.cz.
Pouť ke sv. Valentinu v rámci Národního týdne
manželství se uskuteční v so 13.2. v Praze na Vyšehradě. Vzhledem k současné situaci se snoubenci i manželé se mohou zúčastnit netradičního individuálního putování po Vyšehradě na sedmi místech,

kde bude možné se vyfotografovat a získat podněty
k partnerskému rozhovoru. Na závěr putování bude
možné navštívit basiliku sv. Petra a Pavla, kde se
uchovávají ostatky sv. Valentina. Zájemci se mohou přihlásit pomoci elektronického formuláře na
stránkách Pastoračního střediska AP.
Centrum vzdělanosti Dominikánská 8 pokračuje
s online streamovanými debatami na YouTube
kanálu. V út 23.2. od 19:30 budou hosté Pavel
Hošek, Tomáš Petráček a Vojtěch Prokeš rozmlouvat o otázkách: Jak dnes slavit neděli? Jakou roli
hraje/má hrát ve slavení neděle povinnost účasti na
mši? Jak tomu bylo v minulosti? Od Popeleční středy také bude na stejném kanálu přinášeno každý
den krátké zamyšlení nad prvním čtením dne, tzv.
Postní punkta 2021.
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Katolická teologická fakulta UK vyhlašuje přijímací
řízení ke studiu pro akademický rok 2021/2022.
Přihlásit se můžete na obory: Katolická teologie,
Teologické nauky, Aplikovaná etika, Dějiny
křesťanského umění a Dějiny evropské kultury.
Přihlášku je možné podat do 28.2.2021, veškeré
info na www.ktf.cuni.cz.
Česká televize vysílá v těchto dnech mimořádně
zajímavý třináctidílný cyklus dokumentů Zakázaný
Bůh. Vždy ve čtvrtek na ČT2 ve 21:30 můžete zhlédnout kvalitně zpracované dokumenty o perzekuované církvi ve 20. století. V centru pozornosti je
např. kardinál Josef Beran, jezuitský kněz Adolf
Kajpr, jehož beatifikace se připravuje, likvidace
klášterů, ale také problematické osobnosti jako byl
Josef Plojhar či biskup Josef Vrana. Již odvysílané
díly jsou k dispozici na webových stránkách
ivysilani.cz.
K letošnímu výročí sv. Ludmily připravujeme výstavu, která bude na podzim otevřena v Anežském
klášteře – dá-li Bůh.
Svatá Hora nabízí několik výstav, které se otevřou,
jakmile se zlepší epidemiologická situace, kupř.
Akce K na Svaté Hoře; Varhany; Svaté relikvie a
jejich kult; Ve znamení tří deklarací…

Simeon a Anna vítají dítě Ježíše, olej na dřevě, 1629
Rembrandt van Rijn, Kunsthalle, Hamburg
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Pro vnitřní potřebu vydává farnost při chrámu
Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

