LITURGICKÝ KALENDÁŘ
4.3. 2. neděle postní
7.3. Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic
8.3. Sv. Jana z Boha, řeholníka
9.3. Sv. Františky Římské, řeholnice
10.3. Sv. Jana Ogilvie
11.3. 3. neděle postní
17.3. Sv. Patrika, biskupa
18.3. 4. neděle postní
19.3. SLAVNOST SV. JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
pá 23.3. Sv. Turibia z Mongroveja
ne 25.3. 5. neděle postní
po 26.3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Sv. Haštala, mučedníka
ne
st
čt
pá
so
ne
so
ne
po

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
2.3.1282 zemř. sv. Anežka Přemyslovna, zakladatelka kláštera sv. Františka v Praze
2.3.1912 zemř. Vilém Mrštík, spisovatel
2.3.1917 nar. František Kotlík, děkan metropolitní
kapituly, biblista, semitolog
3.3.1362 zemř. František Pražský, generální vikář
praž. arcidiecéze, zpovědník Jana IV. z Dražic
3.3.1912 nar. Bohumil Tajovský, premonstrátský
opat želivského kláštera
4.3.932 přenesení ostatků knížete Václava ze St.
Boleslavi do chrámu sv. Víta v Praze
5.3.1807 zemř. Petr Prachner, český sochař
6.3.1812 zemř. Jan Rulík, ředitel kůru u sv. Ignáce v Praze, spisovatel
9.3.1422 zemř. Jan Želivský, husitský kazatel
10.3.1222 vydáno imunitní privilegium krále Přemysla pro kláštery a kostely praž. arcidiecéze
11.3.1882 nar. Romuald R. Perlík, premonstrát,
archivář Strahov. kláštera, hudebník
13.3.1977 zemř. Jan Patočka, filosof
14.3.1402 Jan Hus ustanoven kazatelem v Betlémské kapli na pražském Starém Městě
14.3.1757 nar. Ignác Michal Platzer, český klasicistní sochař
15.3.1562 jezuitská akademie v Klementinu ob-

držela právo udělovat akadem. tituly a hodnosti
15.3.1972 zemř. Antonín Mandl, kněz, teolog, filosof, řídil Katolickou akci v pražské arcidiecézi
16.3.1787 nar. Georg S. Ohm, německý fyzik
17.3.1942 zemř. Josef Svatopluk Machar, básník
20.3.1812 zemř. Jan Ladislav Dusík, skladatel,
klavírista
21.3.1942 zemř. Jindřich Štýrský, malíř, grafik
22.3.1892 nar. Karel Poláček, český spisovatel
23.3.1842 zemř. Stendhal (vl. jm. Marie H. Beyle),
franc. spisovatel
23.3.1887 nar. Josef Čapek, malíř, grafik, spisovatel
24.3.1802 nar. Alois Jos. Schrenk, pražský arcibiskup, kanovník olomoucký
24.3.1947 nar. Jiří Bartoška, herec
25.3.1297 nar. Arnošt z Pardubic, první pražský
arcibiskup
25.3.1347 nar. sv. Kateřina Sienská, ital. dominikánská terciářka, učitelka církve
25.3.1677 zemř. Václav Hollar, rytec, kreslíř
25.3.1987 papež Jan Pavel II. vydal encykliku
„Redemptoris Mater“ o P. Marii v životě církve
26.3.1827 zemř. Ludwig van Beethoven, něm.
skladatel
27.3.1592 nar. Jiří Třanovský, sloven. náboženský barokní básní českého původu
27.3.1757 zemř. Jan Václav Stamic, skladatel,
houslista, dirigent
27.3.1967 zemř. Jaroslav Heyrovský, fyzikální
chemik (Nobelova cena 1959)
28.3.1472 nar. Fra Bartolomeo, ital. malíř
28.3.1592 nar. Jan Amos Komenský, pedagog,
literát a biskup Jednoty bratrské
27.3.1902 nar. Jaromír Vejvoda, lid. kapelník
29.3.1372 arcibiskup Jan Očko z Vlašimi vysvětil
kostel P. Marie a slovan. patronů v Emauzích
29.3.1832 nar. Julius Mařák, malíř, grafik
29.3.1982 zemř. Carl Orff, něm. skladatel
30.3.1912 zemř. Karl May, něm. spisovatel
31.3.1462 papež Pius II. ruší kompaktáta a katolickou víru prohlašuje za jedinou pravou
31.3.1727 zemř. Isaac Newton, angl. fyzik
31.3.1732 nar. Joseph Haydn, rak. skladatel
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LITURGIE
pá 2.3. Výročí úmrtí sv. Anežky České (+1282)
Anežský klášter 18.00 hod.
Bohoslužba v klášteře, který založila sama sv.
Anežka, je výjimečnou událostí, na kterou všechny srdečně zveme. Hlavním celebrantem bude
Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Mše
sv. se bude konat v býv. kostele sv. Františka.
ne 4.3. instalace nových kanovníků ve Staré
Boleslavi při slavnostních nešporách
v basilice sv. Václava v 18.00 hod. O. kardinálem
Dominikem Dukou budou instalováni noví kanovníci pro staroboleslavskou kapitulu: P. Michal
Procházka, vikář staroboleslavský, a P. Zdeněk
Wasserbauer, farář od Nejsv. Srdce Páně na Vinohradech. Naše dosavadní působení ve St. Boleslavi v souvislosti s tímto aktem dozná v brzké
době zásadních změn.
ne 18.3. 4. neděle postní
s. Havel 8.00
M. Boží 9.30, 21.00
V rámci nedělní sbírky přispíváme na charitní
činnost v arcidiecézi. Loni bylo vybráno 572.119,Kč a prostředky byly použity na charitativní a
humanitární pomoc potřebným. Při poslední
sbírce, Haléř sv. Petra, jsme vybrali 6.970,- Kč.
po 19.3. Slavnost sv. Josefa
s. Havel 12.15
M. Boží 18.00
ne 25.3. 5. neděle postní
Při dopoledních bohoslužbách u sv. Havla i u
Matky Boží bude udělována svátost pomazání
nemocných. K jejímu přijetí je třeba se přihlásit

v sakristii našich kostelů, předpokladem je vyšší
věk či nemoc a svátost smíření.
V rámci Svatopostního odpoledne navštívíme
kostel P. Marie, Královny míru v Praze-Lhotce
s proslulou Křížovou cestou akad. Sochaře Karla
Stádníka, týnského jáhna. V 15.00 hod. začne
pobožnost křížové cesty, následovat bude pásmo
meditací a kajících zpěvů v podání sboru Notre
Dame.
po 26.3. Slavnost Zvěstování Páně
Mše sv. jen u sv. Haštala v 18.00 hod. (poutní),
při které zazní Magnificat Šimona Brixiho (sbor
Notre Dame).
st 28.3. Kající bohoslužba před Velikonocemi
sv. Havel 18.00 hod.
V období vrcholící přípravy na Velikonoce nabízíme prostor pro ztišení, zkoumání vlastního nitra a
osvobození se od hříchů. Boží slovo, modlitba,
zpěvy budou tradiční součástí kající liturgie.
K dispozici bude více zpovědníků pro přijetí svátosti smíření. V tento den není večerní mše sv.
Páteční křížové cesty v době postní
s. Havel 12.00
M. Boží 15.00

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Speciálně pro naši farnost se konaly dvě komentované prohlídky výstavy Svatá Anežka Česká –
princezna a řeholnice. Výstava bude otevřena do
neděle 25.3., bez možnosti prodloužení, proto
všem zájemcům doporučujeme včasnou návštěvu
Anežského kláštera. Vzácný rukopis s Anežčinou
legendou Candor lucis aeternae a opisy listů sv.
Kláry ze zač. 14. století byl již vrácen do Milána,
přesto však lze stále na výstavě shlédnout množství unikátních exponátů, některé vůbec poprvé.
Třetí únorový víkend jsme putovali do Říma s naším O. arcibiskupem, který byl uveden do sboru
kardinálů, a následně prošli místa spjatá se sv.
Františkem či sv. Klárou. Nemohli jsme vynechat
ani návštěvu kostela Santa Maria dell´Anima, kde

je na klenbě zobrazena sv. Anežka, jež se stala
předlouhou pro týnský obraz namalovaný A. de
Rohdenem. Z ocenění O. kardinála máme radost
a prosíme za o dar síly, potřebného zdraví a Boží
milosti.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11.55 s.Havel, ne 9.05 Týn
Adorace:
1. út v měsíci 18.45 Týn
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv.
Modlitba ranních chval:
pá 8.00 M. Boží
ne 7.30 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Večery chval mladých: 2. po v měs. 19.00 s.Havel
Hovory o víře:
čt 19.00 Týn
Hovory s katechumeny:
st 18.45 Týn
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Březnové téma z cyklu Prokopská zastavení, pořádaného farností ve Stodůlkách, zní Kongregace
sester Matky Božího milosrdenství. V út 6.3. od
18.30 představí sestry způsob svého řeholního
života.
Zvláště rodičům je věnována přednáška doc. A.
Opatrného na téma Jak se liší Boží a lidská pedagogika neboli Může být rodič či vychovatel laskavý
a milosrdný jako Bůh? Přednášku se koná v ne
18.3. v 16.30 v kostele P.M. Královny na Lhotce.
Setkání mladých v rámci Světového dne mládeže
se uskuteční v so 31.3. od 9.00 v Salesiánském
centru v Kobylisích. Mezi pozvanými hosty nebude
scházet ani O. kardinál Dominik Duka.
Duchovní obnovy před Velikonocemi
Kající ráz postní doby vybízí k zastavení se a
přemýšlení nad směrem vlastního života. K tomu
mohou posloužit i exercicie:
Pro mladé 17–30 let:
9.–11.3. Centrum mládeže, Kunratice - P. M. Němeček (nazaret@apha.cz)
Pro mladé muže 15–30 let
16.–18.3. Postní TAMMÍM 2012, Arcibisk. seminář

Svatý Josef s Ježíškem Guido Reni, 20. léta 17. století

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

