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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. 5. neděle v mezidobí
8.2. Sv. Jeronýma Emilianiho
10.2. Sv. Scholastiky, panny
11.2. Panny Marie Lurdské
13.2. 6. neděle v mezidobí
15.2. Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů,
mučedníků pražských
17.2. Sv. Alexia a druhů, řeholníků
20.2. 7. neděle v mezidobí
21.2. Sv. Petra Damianiho, biskupa
22.2. STOLCE SV. PETRA, APOŠTOLA
23.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
27.2. 8. neděle v mezidobí

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.2.1852 papež Pius XI. jmenoval Jana Nep. Neumanna biskupem ve Philadelphii (USA)
2.2.1717 nar. Gideon Laudon, rak. vojevůdce
2.2.1907 zemř. Dmitrij Mendělejev, ruský chemik,
objevitel periodického zákona chem. prvků
3.2.1677 nar. Jan Blažej Santini-Aichl, architekt
4.2.1902 nar. Charles Lindbergh, americký letec,
první přeletěl Atlantik z New Yorku do Paříže
5.2.2012 v katedrále sv. Víta uvedeni do kapituly
noví kanovníci, mj. P. Tomáš Roule
6.2.1777 vydán dekret o jezuitských knihovnách,
které měly být po zrušení řádu svezeny do Prahy
6.2.1917 zástupci českých katolických organizací
v USA založili Národní svaz českých katolíků
7.2.1812 nar. Charles Dickens, anglický prozaik
7.2.1852 nar. Josef Brenner, kanovník českobudějovický, znalec církevního práva
7.2.1882 zemř. Josef Ehrenberger, kanovník vyšehradský, spisovatel, buditel
7.2.1862 zemř. František Škroup, hudeb. skladatel
8.2.1587 zemř. Marie Stuartovna, skotská královna
8.2.1692 zemř. Matěj Tanner, jezuita, spisovatel,
rektor řádové univerzity pražské

10.2.1837 zemř. Alexandr S. Puškin, ruský básník
10.2.1962 zemř. Max Švabinský, malíř, grafik
11.2.1742 zemř. Ant. Braun, sochař, řezbář, podílel se na výzdobě kostela sv. Mikuláše v Praze
11.2.1847 nar. Thomas Alva Edison, amer. fyzik
12.2.1992 zemř. Ladislav Sirový, velmistr rytířského řádu křižovníků, vězeň totality
13.2.1592 zemř. Bassano (vl.jm. Jacopo da Ponte),
italský malíř pozdní renesance
13.2.1792 nar. Papež Pius IX. (vl.jm. Giovanni
Maria Mastai-Forreti), zvolen papežem r. 1846
14.2.1932 zemř. Antonín Podlaha, pražský biskup,
kanovník svatovítský, historik, teolog, spisovatel
15.2.1742 zemř. Bohuslav Matěj Černohorský,
minorita, hud. skladatel, varhaník u sv. Jakuba
15.2.1857 zemř. Michail I. Glinka, ruský skladatel
15.2.1917 nar. Oto Mádr, teolog, publicista, čestný
papežský prelát, vydavatel Teologických textů
15.2.1932 nar. Leoš Suchařípa, herec, dramaturg,
novinář, divadelní kritik, teoretik, překladatel
16.2.1867 nar. Václav Tille, literární historik
17.2.1937 nar. Jan Přeučil, herec
18.2.1942 zemř. Dobroslav Orel, kněz, sbormistr,
skladatel, profesor hudební vědy, katecheta
19.2.982 druhým pražským biskupem zvolen na
Levém Hradci sv. Vojtěch
19.2.2002 papež Jan Pavel II. jmenoval salesiána
P. Karla Herbsta pomocným biskupem pražským
21.2.1677 zemř. Baruch Spinoza, holandský filosof
22.2.1512 zemř. Amerigo Vespucci, mořeplavec
22.2.1942 zemř. Stefan Zweig, rakouský spisovatel
23.2.1602 zemř. Agostino Carraci, italský malíř
24.2.1557 nar. Matyáš, římsko-německý císař, král
uherský a český
24.2.1582 papež Řehoř XIII. zavedl Gregoriánský
kalendář bulou „Inter gravissima“
24.2.1912 nar. Jiří Trnka, grafik, ilustrátor
25.2.1842 nar. Karl May, německý spisovatel
25.2.1852 zemř. Thomas Moore, irský básník
27.2.1902 nar. John Steinbeck, amer. prozaik
(Nobelova cena 1962)
29.2.1792 nar. Gioacchino Rossini, ital. skladatel
29.2.1852 nar. Josef Doubrava, pražský arcibiskup, spisovatel, právník, teolog
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LITURGIE
st 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
s. Havel 12:15
s. Duch 18:00
M. Boží 18:00
Ve východních církvích se svátek nazývá „Setkání
s Pánem“. Simeon a Anna se setkávají se svým
Spasitelem – Zachráncem.
Bohoslužbu u Sv. Ducha bude celebrovat J. Milost
Michael Pojezdný O.Praem, zpěv zajistí Chrámový
sbor sv. Ducha a sólista ND Vladimír Doležal.
Setkání arcibiskupa pražského se zasvěcenými
osobami se letos uskuteční v so 5.2. v 10:00
v kostele Všech svatých, odkud se po žehnání svící
půjde průvodem do katedrály sv. Víta ke mši sv.
čt 3.2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
s. Havel 12:15
M. Boží 18.00
Při mši sv. bude udělována tzv. Svatoblažejské
požehnání proti krčním nemocem i jiným formám
zla. Podobně i po nedělní mši sv.
so 5.2. Jáhenské svěcení
Z rukou biskupa Václava Malého přijme jáhenské
svěcení bohoslovec pražské arcidiecéze Michal
Hladík při mši sv. v katedrále v 15:00.
pá 11.2. P. Marie Lurdské
Tento den slavíme již potřicáté Světový den nemocných. Tuto připomínku vyhlásil sv. papež Jan
Pavel II. v roce 1992. Pamatujme na všechny nemocné ve svých modlitbách. Je to důležité.
ne 20.2. 7. neděle v mezidobí
Při bohoslužbách bude vykonána sbírka „Svatopetrský haléř“. Loni se vybralo 686.056,- Kč. Pán
Bůh zaplať za vaše dary.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
V den svátku Obrácení sv. Pavla jsme se v kostele
sv. Václava Na Zderaze modlili za jednotu křesťanských církví se zástupci církve husitské a starokatolické. Účast byla tentokrát hojná, svými zpěvy se
zapojil i náš sbor Notre Dame.
Příjemné chvíle koncem ledna společně strávili na
horách ti, kteří využili farního pozvání a městské
prostředí na víkend vyměnili za zasněžené hory.
Po dvou letech jsme opět slavili bohoslužbu ve Velké aule Karolina, a to za přítomnosti rektora i prorektora Karlovy Univerzity. Letošním celebrantem
byl velmistr řádu křižovníků, což připomnělo, že
vícero arcibiskupů pražských vzešlo z prostředí
tohoto řádu. Dík patří zejména Petru Nohelovi za
organizační zajištění.
V měsíci lednu nečekaně na věčnost odešli dva
naši zvoníci Štěpán Maria Valenta a Petr Stejskal.
Oběma děkujeme za jejich službu a modlíme se za
jejich věčné patření na Hospodina.
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 o víře:
st 18:45 Týn
Chvíle nad Písmem sv.
čt 18:45 Týn
Pěvec. sbory: čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Tříkrálová charitní sbírka v našich kostelích vynesla
celkem 37.937,- Kč (v celé Praze 3.013 tis. Kč).
Děkujeme všem obětavým koledníkům a neméně i
všem dárcům a návštěvníkům našich kostelů.
V kostele Sv. Ducha jsme v loňském roce za pomoci grantu MK ČR a MHMP restaurovali boční oltář
sv. Vavřince, který prošel dvouletou obnovou.
Opraveny byly i okolní omítky a původní mramorování oltářní mensy skryté pod později vlepeným

dekorativním papírem. Zbývá ještě dokončit tam
vloženou sošku sv. Rozálie.
Současně jsme provedli výměnu některých dožilých osvětlovacích těles, které pocházely ještě ze
70. let 20. stol. Zatím není možné provést celkovou
výměnu elektroinstalace, proto bylo alespoň přistoupeno k těmto dílčím zlepšením.

TÝNSKÉ LISTY

I v měsíci únoru se lze sejít nad diskusemi v rámci
celosvětové synody. Setkání proběhnou v ne 13.2.
a 20.2. po dopolední mši sv. u Matky Boží. Bližší
informace u Moniky Höferové.
V únoru je také poslední možnost navštívit výstavu
Svatá Ludmila – kněžna lidu milá v Pálffyovském
paláci na Pražské konzervatoři. Na přípravě výstavy se významně podílela i naše farnost, vstup je
volný, termín a čas komentovaných prohlídek je
aktuálně sdělován v ohláškách.
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Pastorační středisko pořádá ve st 9.2. od 9:30
přednášku v rámci Akademie pro seniory Jak pečovat o své nemocné? Co vše pro nás dělá Cesta domů. Zkušenosti z praxe. Pozvání přijala Martina
Tesařová z domácího hospice Cesta domů.
V so 12.2. se uskuteční na Vyšehradě tradiční Pouť
k sv. Valentinu. Program má dvě části: rekolekce
pro snoubence (provází Mons. Aleš Opatrný) a mši
sv. Přihlášky a info jsou na webu Centra pro rodinu.
Římskokatolická farnost sv. Jakuba ve Stodůlkách
zve v út 15.2. v 19:00 na besedu a autogramiádu
knihy Vojtěcha Kodeta a Jana Pauluse Bůh své
bitvy neprohrává. Akce se uskuteční v Komunitním
centru sv. Prokopa v Nových Butovicích.
Centrum pro rodinu pořádá v ne 27.2. přednášku
JUDr. J. Gorčíka Pracovní právo nejen pro maminky a tatínky, a to od 15:00 v kostele sv. Vojtěcha.
Do konce února přijímá KTF UK přihlášky na obory
prezenčního a kombinovaného studia. Je možné se
přihlásit na Katol. teologii, Teologické nauky, Dějiny
křesťanského umění, Dějiny evropské kultury a
Aplikovanou etiku.

Obětování Páně v chrámě, Rogier van der Weyden
olej na dřevě, kol. 1455, Alte Pinakothek, Mnichov

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

